
ירושלמימתלמודואגדות Iבבריתלמודבש"סחמפוזוחמדרשיםחאגדותלכל
וחרושיון IIוהרוא IIהריםכאו IIהרשכוז IIהרמכוחרווותוספותוי/ Iרשפירושעם

 •הכותברוככאורירושלמיאגדותועל •בבליס IIמשהאעליחנואלהבל ,המאסף)הרבמאח(הכותב
הכוללהחכםהגאוןתסיםצךיקאיש /יחך

זצ//לחניכשלמהן
ונוספעליהם

ל IIזאירישחיוייחודחר IIכאליעזרשמואימרבאיברהאתמיהנאוןלהרכאנדותחרושי )א
 •ל//זפינטויוסףב"ריאשיחור/מוהר/הנאווםמךוחמחרב I ]ף//נחריאעיניםמאורב) • )א//מחרש(

דיבאומדייחראדחווירר"מוחרחכוללחרכהומיפןואפסן Iל"זחמחכראגדותחוספותכולליהודחבית )ג

חרושים )ד •חנונחאמרבשםאותםיזכירו 1ל IIזהרבחרושי!.וו·בשבוסףמהאנדותמאמרכללעוויביציאוונרכ/ל Iז

 iח~צויחדייןמאתחרושים Iשלמהקהלת )ח .דיונח)קיקיון '"(בעהםל/ Iזתאומיםיונהר/ Iמוחרןכולוהנדהנאוןמ
 •הערוךןמםשלמיוירתושכאנדתוחמורתומלכאורו) •רבתינאנק//רקלדיין"ז jזלמיקותיאלשלמחחרכ

הנפלאחספרבוסףונךועו

וכו/)יעקבשבוחח/ Iושובקיעקחסיבעהמ(ז"לריישריעקבר/ Iמוהרו'~המוכהקהנדול jiהנאהרכמאתעקביעיוז

 •בעררלאדבר Iכהעראורלשיצואיעקבעיןספרי-בכלרשבקתהמעלבלחהוספותשארכלעם
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 •פסריםושארידרשופסריומהרבה
רג"םי qעיחרייחיבריאלחכל

זונדלחנוךםוהר/-ז
(בעה"ם'ז'ללוסףבםורר."ר

עליוףסיענףייסףעץפי'
יכו'),ונתוחםארבתחםדרש

חדחשותחחוספותעטרהארבעחןואלח
 :חזחיעקבעיןכספרעתחשנוספו

חיירה)בתיוספ"ענםביביס!;ו(ילא;עקבמעיןשנשטסור."בותהאנדות Iותוספותפרש/~עםאנדותתוספותא)

עלבתחהלוחשברויען Iיעקבועיון Iבהריא"ף Iאנדותחדושיברפסוכואריםחרושיםעלירtבונמצאים
 Iמע"יהנטמשיסהלאמרםיסשכהםרזך,דושיםעלציוניםכתוכםהמדפייסםהצינוהע~עלאחכ"נלווכיוחיי Iשח"ס

רייפסנועהתהנה Iבנרמאוהנרייפהנפקדרז.גאמרשמקיםלראך,ות,/כנמרא"מלתאוככבאודיתכניתציוןעלירtכיחוציכו
 • ] [רכועבחצאיהר~נואהלוכל ~ותוספותפרש"יועליםההע"יאלחהםרזכ-אמריםכלאתואטנו

 •הנכוןהפשט.ע"ר Iלהנאדותמפסיקכאורכוללחנוך)הליכות(אויוסףעץ )'''כ(ב)
 Iהמדרשיםוממפרשיוהאחרוניםם.הראשוניהש"סופםםרשיהאנדותפמרשירמאשיט iמלוכ

הצעות E:Iע/ Iוהוrסמיםהעומקיםלמארמיםהבאורירח\ביוסף)פורת(אויוסףענף )י"כ(ב)
 •הדרושופסריהמפרשיםמברחיע"פ Iצקריםודרשויםלבחכריורjגדיםת

פסיכתןא Iוילקוטורםרשיםוירושלמיככליס IIכשהמארמיםמקוומתרמאהיוסףיד )'''כ( Cד
 ;זר."ותר(ניובזהרופדר"אומכילתארתני

 : )*ב"סא'עבשםלטםה(ובקבוישראלגאונימספריספריםושבעיםשניםמןונאספונלקטוגאוניםחרושי ')''כ(ה)

פירושיהםוממברחיישראלחכמיספריממצולותטובותומרנליותפניניםרבהעהלחטברו)שםנידע(לאיעקבנאון )י'כ(ו)

 •הזהלספרתפארתנאוןעטרתויענדם /הש"סלגאדות

הומברjג jהנאומאת Iוכמפרשיוכע"יותר(ניםהערות Iנרסאותחלופי Iמר(ומתמראהכוללבלוםאוצר )י"כ(ז)
 •ל IIזצברליו(פיק)ישעיהמוהר"ר

 ·כי')ולאיחןמשכילס/(בעהמ/ממינםק/ל Iזאברחםומריי"רכוןרגדולהנאוןמאתוחדושיםכאוריםאיתךאהבתי)י(כ .ח)

 ,)'וכוס"שלעב"ררג.ינשק'(בעהם"סייניאכד"קז"לככרךיחורחוזכדיי"רכו'דגדולרגאווכ W-מדרגרי"ננמוקי(כיי)פ)

 •ז"לחרמב"םכןאברחםרכינומאת Iככללחז"לדרשתעלמאמרי)

 •הק'השל"חבעלז"להורוויץהלויישעיהרבינומאתוהאגדותהדרושיםכללייא)

וכי'),ישריםםסלת(בעהם'סז"ללוצאטוחייםמשחומריי"רכו'החסידמרגאוןהאנדותעלמאמריכ)
 •וכו')חתלשדסבוא(בעחם"סזל"חיותהירשצבימרייר"רכו'רזך,כםרגאוןרך,כמאתחאנדותמנואיג)

 •שבאגדההחומרותהמלותאתיהודית-אשכנזיתללשוןבם U'ירו-התמורגמ )י"כ(יד)

ב,'.ןדמותסהרגסנוםו ,ז'ולהכותבהרבחמרוש\י"עבהרבהשנשמטוההשמטותאתנםלמקיסיתיהןהשכנייכןבשלמותהדפסניפירשיי
ההשמטותאתגםלםקוםותיהןחשבנווכןל, fזהמחברבחיישנדפםכפיכשלמותחדפסנואנדותחרושיחספרתאל.נם"זרר,בבחיישנדפסוכפל

 •החרר tלםכהקרתמנינזכרותהנןהזהי IIבע~ניספוכקרשהמעלותייר~רי, IIהעחל~ילכלכשלםותםוהדפסנוםז'לחריאו'ףמחרושיבששטמו

 ~הנ"לנאוניםחרושימהםשנלקטוספריםושבעיםהשניםהם,.אלה

 ,'חתרווגבג) Iרחוכותבוא Iלעתיסביבח I )גמפראמחר"לל(הגולחבאר Iבתייב) .ליעקבאמת Iהיסאיי Iיעקבאחל Iמישור,ארתח::מ'סאמובת Iאברבבאל Iאשל,ךא)
 I 1 "במרהחדושי ) n ,אלגאזי)ש"חרל(שיבחזרב.ז) ,והמציחרת.ורח )ח.הישרדרךוחידיתס,חכמיסדברי Iל) nזפיזעבץמשחמ n(יחגמשחדרש I 1חר"דרשותד) .אויגביות

וסףימ l/חגחדושי Iות'חץ l/מרר.,חרושיסופרתחס I'באימוול l/ז jקאצעבעלעבבאגעשאולמ l/רג.חרושי Iל l/זא l/הגרדחושי , ), I/(כראשעוטתבעלחרושי Iא l/הושבחרושי
 Iם"חןבונחלר\ןטי Iסרתיםלחס Iמחלשםתלל) .הביתככיד Iובזכל, Iיקרכל,כ) .רכשיערית Iחכזירת Iשרמעחיכיןי) .אכןטיריט) .ל l/זבסאאבזאחןרהייזפיואל

תציינפ ,ג)מרפאל /Iרהמל(ישראלבצחב) •רתגיסאמיני Iחיכהחמתל,משמיאל,מדרשדיד,מצידת(לדו.חיד"א)חעיןמראיח ,שי"ףס IIמדו. Iמשחמשאת ,'המעשימ)
 Jצחקיבייע Iחיליאןעי,יצכעוטת Iלברעריך Iאדו.ןעילת Iוונאיםעיללית Iעקריםעקידה,ע) ;טזא~ישiםש)ל l/זהלייישראלמ II(לדג.יזפיראלבצח Iשליםביה Iיחידה

 •ייסףראשר) .משחתלהק'ק) .צל"חצ) .עיניסתiכחיצחק,ובני Iיד~שעובני Iמס::יריתובניספ) .טיוילקאסיר)מ"מא l/של,טאהרןיצחקגח"מהמוביאר(לחדרק
 •לעיניסתאיח Iחייסתירתישראל,rיפארת. Iהעילהותרת Iסחיריהורחו'תוספות Iא l/רן,שבתשובתת)המרית,ש'ווי Iמקובצתשיטהש)

-q ירכףרדיירסףענף ,יוסףעץבלרם,ארצרהובירישיםהדפסתזכיתI יעקבנארן ,גאוניםחדרשיI איתןאהתבI חנרי"בנטרקיI 1והוזוםרנס 
 ,שיהיחמי,םיבכלן (Iןאסהם-כבלקצתלאאףלד~"לאילהדוביסםכלעדבייאישרשיתןאין ,היאלכיבי(הטרפיסים)ינןאלהבל



t 

חזבדפיסיםחקרזב~

 Iוזווו ,רנ."וסקויוהסזכיויסהרכויסאוהנופסוהנ"ווויניציאהריהעוו,ובראש

יעקבבית .שסויהיהישראלעיןאסכייעקבעיןך .rשעוריקראוו'א
M בסררראגרתאטיי,כיע'טווחבו,תורהתצאמציובוכיהזההמחכרכאורובלבה'יכו

הדבריםיצאוכיעדמשלןבןפךהוןבעלמןסיףואיהן ,הריטב"אבפיוושיו/במוץ
ס ,ווואסב ,ידכעתמאדיקוהה'ובדו •היטבבאוומבואריס"ו:סןררים

וביצאוהזובלובואזבממהליוגןיואלבבכיםתשתבייכ
הנפונממיסרובמוכץופבןרזחובמוכי,ברזהרוכוכהבושאו/ו I I " 

ה'אתכוכוישראיבית .אסרשהפהשאממציאוראזהי"ה
סושב ,ברבההיוסעי,כסלתח ,לנונתבוומירוכהלממנוכיטרככי Iלהווהררו

 ,ונשבהוההסטוספוריכפיריואוולהוציאס ,מחהפדיסוושהכלביכייש
שםולמחותלהוויוה'במש'חיך'בולשלוחלבוןחל,רה •ותוקמלכהוומייש

מ'לתאסימנאאמרנוכועלה'אאחת •בווליהגלותלאאסהעיןבשתוסייקוושתו
ספויסשארעםשוהביישראיאסב'שמועוריקראיעקבלא /מראפסוקו/היא
בררכטחישראלעיןוישכרן Iפוחוירצאהואנולריחי'וכטרס Iנרולהא'רכל"ויו

I לעןיםכיינו,הןעשהאשורגור'ההיואתישראלראו •שנ'חלקישראלבית/עס
אנ'ותמרוכביכ'שראלוגוו'שופעל,סובח'יא'שאלנמט'אואפר'ון •עמנוחסוו Iו

מלאכתהמלאכהאליקרברוחואותונרבהאשר /והפרחמ'םהארץמשוע' ,ס'מ'ייבלב
זכןתוסרוס ' 1חייםכמ"וכ'שואלשמוהזה,החבווכהרפסתושם'ולוכ'ייהקרש

אלה'ס Iישראללביתטובאך •טוב'צאהטוב iמכ' /זכאיעיי,זכותומגוגר,ו"רכ
ואמצעותוגואיוישראלצורבעזרחונתעוורקמבומרפ'ס'םואבחכו /כמןהולבב/ולנר'
/I וכוהוהלחכוושימותלהוסיףהוההשרnl הרפסתם)כשבחשס(וססיימיס: 

/וכיל Iכאלאכאנולאאאלו :ל l/וז /הרכריסא'הבופסול l/רנ. ' l/ועהמפחחובחתימת
/I וכר'ותירבחסועו'מוהמנהגוכעצמובכבוווהחשכחותברבהמהללזהספר

ם ,ברהיםספרהמו.ואשבההש ,הפ'ויחועעילנוהשסברחמייי
שמה(וירברו Iוכוגמלנואשרשובכועויה'והורותימיבובלו"כויסוככבה ו//

בשבח

"נ"ן ,.. IJ 7 ' 1 •עין:;חלכ"רנמ :Iכוכויןיזו (_,סי{יקונטרסיםחמהש(ספר ) ..כי" '"'''סענ( ..Iקירינ\נתזנחמןמורכילכל~יבבכקזממכמוכfולכי rבנשתבאזבןשמיאלדיןכ'מניונפכ ,ס'וס Sכטסס '(נס!וממ "ט(ונקסרמ!וכסונמכרנמ'יירוכו )"'
 , • l ~ L L_lייוכ'מינו Iו"{ייוז' "~מגחנמ Cמכ~ןבנ- :ייכ rווכמ'סננומנפל;ונדככמסיכמנ ,נכ Cכלמfוס Sחוכמי Cכילוfומססזפיסימס Sכוו'נ'ונמונלגיזנימנומסיםיס )."' \
 rבז I'nוליס "J n JlJ ffiJJ.J n "" "' /י'י . Yעכ'וכ"סדריזי'ן f{ומ~tככמנמ Cמי~מיכמ,כמ Pוסי'ין pר" Jבכ

יע"בעין •וםוהקו'םרבהותועלחנוווצורוראיכו :חטרפיסיסאטרו
 /בכללזל"תבו Iהמהרבה"למקרירנ.וגעיסובריסאיזההזה

זאתבתןצאתוהזהספרוחועוחפעלבואשרמפעווות'גוווקצחבפרט/יעקבעיןיוספדו

זיילנחיבזישלמהבריעקברבינוהןאהמחרב:רייבונאטו •בדפוסנו
 / ) i(שונאניעסiכר~אוץפון lIכיעאןכסרינתרועראנרייעיאסאוא lIהיאסמורהמעיר
וכר'העקירהכע'והרי"עאברבנאל ,/ Iר"עסהגלחהאשוהגרלהעםסספרררג,והאשר
יאוה I ('Wשילאוף/ב I(רבישראומורהבשבתספרומלךטעווינאנוהגלהאשר

הספראתנתוזלעתח'ברשמה •תוגרמהבארץאשושאלוביקיהעיראתלוומישב
כוספרייווה'השואיפייבןווואוחברורביסמימיסאוהכרבו IFאיעקבעין

החכסכ'ת Iאושאלונ'קישבאעו Iהפירושיסכלעסותומוומשבהסורישיתא

/ל Iזנכתש Iבא Iבאברהםרוןחסחירהנשיאהשרכויהודהווןונעלההשרס
באוכילהיו Wמוכהק'םסופריסביויכחוב'סותלמורמשנהספר'ר"בהככ'ותיסצא

w וא •רו.ביסאתבהסלזכותוואלהכוויכתבורביסימיסרכתו
וחגסבכווהזגהבבב'תככתוביסאותםמצאבהםיכיוצאו IIוהר/א lיהריaכנא Iרו.שב/

הוצאות Hהןגהוציאאשר )ל/ Iהגיהווהווושי(קרובו )·בגשתבאןבן 1דו
כהקרמת:וארמ(כ"זהרביםאתבהםוזבוחכו'והגהחםובחקובםספריםככחיבתדבוח

חלמוריס Iהשמבווהמוושיםהאגרותאתוקבץאסףההסהספו'ם.פיועי Iהמבחו)
לחצרב-ייאויסהמאמריםאוהכיתאמהןו'בחו Iיררש'מימחלמווגםוקצםתככל,
ויעטוםמתו)בה(כמבוארעו,הסספרומטרחאתכבואשרהעמוויסעשרשנ'סמוס,

ישאר'יהר"!,וו.יטב"א j/Iדר.מביחדןשיז"לחצרפחיסרבןתיבוותיספןת , Iרש'בפירןשי
הכותב)אמרבשםיןכרס(אשרהנפואיםחוושייאתגםהוסיףוע'יהס •ז"וגאובים

שוהופרסמבונשעוהעוהוו IIרעובשכח /הקוושכמחברח'חוחיבואוהכוואת

יזקקו,גהתועלושקויגעבעצמול IIזוהטחכר /בשאליניקינדליהיהודהיון
 Iאוהיסאוחולקחרייאשרניםהסוריםשניהדפסתכרןן,יסוויהי tושבושיסמשגיאות

הגוהאשר IIמריילבת IIשומ II(בעה " l/זחביבזילוימרוהחכםהגאווכנוו'כל
חספררג,ות.עחואגםוישקורזייל,אביומלאכתאתאביו)מועס'חומספרו

סוריםבעהלל l/זאביומרויחוושאתמצאלאכיאפס •מאועוותיעותו
הסור'סבעתיאחגאונ'ם 'וחרושפירושיקובץגם •בום,מקומסבפקווע"כ /ארחובים

כ'להעתיק ly'Tח/ Iמרחגהשתד'כ IIועשלס,במצאוא/ל Iואביומרקבצםאשררר,ס,

בהקרמחוא(נמההיאכעידזייוהראשונ'סהחיןש'םבע',מפירוש'שטצאםה
מרשאספםזבטרלאספםירוככירמצאהלאהנואהופיאכו • ),/ Iועז"וונ"ח~רן,נ

באוחוושירס,פירושיהםמעטוכ l/וע Iרייאשוב'סלהחוקיםל IIזאביו
לאכיואה /הארחוביםסוריסבארבעהבפקדןהיוושומיאגוותוגס Iהארחןבים

".יתו lכות.בב ':"זהמבתרןהרב •החםלסדריםחירישלמיתלמודספריאתאזמצאו
הבאיםיםסורכד'יןסיפומהירעתייאועו"ו :ייווזמןעוסררירושלמיגאוותכסוף

כלכטרכיתואשונההיושביםהחבמ'םוהסגניםהשריסמלפבילבקששוחתיש'וחבי
ופניגםולס'יווס Iש''והשלאונואה •עכייל Iוכוירושלמימת'מורש'מצאשאפשומה

 : )"'"מאומהכ'מהסאסףלאכ/ Iע"ל r/ח Iמהולב
יחיקועקבבית /וייאשוווחיקויעקבעיןזהפרו,סשםקראל IIוהמחבריחבה

עלועהבתס"אתמומו'סשושההביאןלב"עשיייגאופיסה'בשבתוייה •השבי
גוופ'סמלאהובילאמרשואעל,לותעו,והשו,שי/ןהעו,לויוו,אוסהאפיפיוןופביהתלמוו
פסויכלאחישרוףותב'חןהה'אבשנהאגוסםיחרשהעשיריוביום /ותסנגוונאצות
האפ'פיווו, I'יט lIחתקר'יאכשנתההיאהגזירהנגזרהשכבר(אחריוהאגדהרןן,למוו

וא'טר,אםת 11כמדינוחולרככוחואלפ'םרח,למורספריאזובשרפו Iהתש'ע'גרעגאו
בתבטי~כל /וו.כ'עיקלעמעבסהאפיפיורמאחב"וא l/הבשבחאח"כהגזירהונשנית
ובראשמןד)חתאתלהופ'סהעשירייעאהאפיפיורשה ...רשאזן"פ א".,בשבתאח"כ
ולרכבותפים dלא,א'של,אמויבותעריוברובבוויביציאהואח"כברןמיבשרפוו I/ש'חשבה
חושבמשך \Iיב'שואמישכלהאפיפ'ורגזרשיייומא'ובחוש •והאגרההתומוומספרי
ובמצאכ'רו ,והאגרהרןן,למוופסריכלאת(איבקוויז'צ'א)הרחחיקריועואויס'ס
גזיוחנגורה IIש'וכשנת •וכסמונובגוםויענשענשאזאלהמכ'אחוכ Iאח/כידו

ועלו /אחווםוכומר'םשנ'השתילות ,/ Iעמא"יאנרכמרינחגםרח,ימורשויפת
בקר'מובאזשהיתההגווהלוהיש'בה /חודומוומספר'אלפיסמעשוחירותמוקוהעל

בויוראבופס ! IIושבןשבמרוכיהויביסיות(ב:נחיימו l/זאוטילינגאיוסף Iולהגאוו

כמעםתמוספוומאז •בשבחהבוIנוסנן)כעתו l/היוובאלפס /שי"חשנתשו'ב!םווי
כי /הארצותב"'ראגסמאובתמעטווכואישו,אראזוחכסלןהאגהרות.ימוופוי Oכל

עובתקפהעוברההה'ארגזיוה •כאיטו,ארקכמעםה'וראראל w 'וספריהרפוסבת'כו
הרכיעיפיאוסהאפ'פיוולפנ'בתחנתםשכאיטי,איסראיגרו',התנפלואז •ו IIשכשנח
 ,שכ"רכשנIוטר'ענטועיררתםיענ'נ'שנקהיוהגוויהועיופנינמיצהכהשתיוותוגס

והאגוההח'ובווספריאתוהופ'סולהח'ורח,'אהגז'והחומראתלהק'וצוןורפ.'קו
שישמםשישתנהיתבבאי ,שברומיהצעב"רשלהבקורת l 'שבםחחתעברו'שארח'

באישל,ארןן,למירבהופסתשות.ח'לוקווסאבל •יזכולאהראשווושמסרה.סהספריס
עיאףהחיוביראתלהופיסנחנוואארחיוכסאועלישבןואשר Iההואהאפיפיורמת
שנהעשרהאובעעודהופסחושבתהוע"כ /השסוכשנויהעצנ"וכקורתפי

 '''עהאתאולם •יסןן ,rכמוכאשוו"ץכומ'נת(כאזעו)ככס'ל,האנדםסאשוער
בשכתבוויב'צ'אה , l/העאזבופסובכוהשם)ובשכויהצענ"ר(כבקורתוהופ'סואזבתבו
ובית(וח"א)ישראלעיןליויקראישמואתישיבוהצעבזורבקןוחע"פשכ/'ו

יקובה'פיאוטרחוששםלו:וקראכתובבת"אההוא '''עה.ובשער(לח"ב)ישראל
,כיחיקובה'פיאשרחוש .:iשוווקרא :כזאת/כ Iגכתוב Iבהחוק.ובשערישראו""עיו

כשנותכסיי,אהכעיואח"כשנופסככל,תלמווס l/להשגםנעשהוכן • "'שראל

וכשנריסו'ותכחסויוועלונ'קההצענווובקוותע"פנופסכי I/א I-שמ nי Iשו
םלתיהופ'סיאסורהצעבזוראזהחמ'רבשמולהזכיווגסשנאסוויפ' •מארער

בדפסהתלמודםוחבש"סשנמצאת ,::ו"כבווכו Iוכמפרש'ההגמראבפכיםאףתומור
"תלמןו"מלתבאהשלאבמקןסגסואף ;ש"סאוגמראמלתההןאבש"סתחתיה
מותתחח'הוהופ'סי /אזכרחהיאסורג"כהחמירהפעולהוהיראתרקהשםלהוראת
למרוצריכהבופםתלםידצר'כה nח"ש'חתב l/עכ"אסוכה Iבמס(כמו"ימוו"
נמכ\גככ f}Cוrכלמףכנ{'כמ~מוזספרי,{:<מדפיסיסננללו(ומrכליי •מקרמות)כהוכהוכוומה

ת'מרומיממממ /I,(מוזfוו,גמלfו'מו,ו::יסימכמי!כככומ Pומוס " Cכולכגמיזפיסו~.וילס Iכנ
נ::fורינ,ה::כ Cכב frונרפכססניי rט'נמ cגממנגר .כ:נומטנוrל Sס ctמןכ Cמג Cנ r 'סכירטו וfנ::יטו
::כמניייגגמגכיגסמנו C ( וf~'ג:קגנטיומיגס . C'Cסrכרסימיס'םגגג:גמסכמכככמ{מוד .rמכנ:גנ Iנמ
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כןמכק.ספ"כ p"וסנ ) 4 •כמ) Cי' Ipםיף " cנרינרננ)וככיר(כמנומימגדיfו{ו::נקרfומלומיfנכיף
 •רfוכי C ',נ'מ י"::ווסיזכניפקנכ'ח Mפ(ק

ה'ובחםוי •ישראלוביתישראלעיןב.סםופיובכוו.בה '''הע.בזוכ'צאומזה
 •ו,\א.וןו.ומחזוורוJנפ.אח"כהגזיוהנבתשוה

ו."וא·ותהגאותותאוקיואלאםףלאל Hזווגכחוכ'ועי'נרנו'בוגזכוכנונהוה
 ,יוחסוונ.'ח Iעו,רס.נשענחטרפוסטוחאייעהוכוריסע.ו.ניסיפהןוחציב

וחכלקייטבאמר'סאחריייילי~ז"ומדרינאדיאריהיהודהו'והבבאינחה
פשריייעםירהייסאפם , '''העכעו.עזכןהונ.רוחובסאוסיובי.סאטויםירpיט

הוזסרוכ.םאויםחאע'וטגם •יהודהכיתהופס.סאחויקוא ,כפסווותספות

 •שצ"הב.נתבוו'ב'צ'אהואשובהס Dנוועווהבונה.בשםלוס.ייואא.וברחו.יו
 jו 'i'קי(בעווב."םז"לתאומיםיונהכוג"ספרנקילמאיריצחקרג'/סבאאוח"נ

שנדפסיעקבהעיןעוהנ"להבונהעסיהודהביתהספואתח Dוס'ריונה)
אגדותרחושיהםפואחו,ו:וא '''עכהוםיףגם •תמ"דכשנתנאסשטרדם

נאייידחושי ,ואשוןח'קגחיי'עינים)(מאווהריא"ףורחושיזבהרשייא
ליוקוארנ."ל '''עבירולעירהוהכויאלהכ' •דיונהקיקיוןכועוב."סל l/זדוב

 •אורכתנות

וברנ ,וכתיבלוגאיק"קו"וז"ליעקבו Hבזלןמיקותיאלשלםהגהאסיצאחאור
אםשטדרםכו' ''' Vהתאלאוווהוציא ,ירועלעזוז"ואיכליחיאל'תיו

כע",שנרפסיהענינ'סכ'חאכייהופ'ס )ק"ח(כבדוהויעקבזרעכלב.נח
לחלקע'בים)(מאווהריא"ףחרושיאתעל,הסהוסי~ועורהב"לאורכתנות
ןוינ'ציהאשבעיוהכ'ל,תישיבהמובב'מיוחדאחובידנכ"יאותושסצאםע"יהשני

וו~אז"לבליליוסעמנואלבמןרו."ויעקבסווו."והכוייהחכסהםובחקהו"ןה"ח
שלובכרני!ז"לפינטודניאלוו."וומ.רוסםהחכםבגבזיצובאבראםאותומצא
גסעל,רם.והום'ףזטנוגאוניוכחוושיאסףאשוחרוש'סקצתוגם •ז//להטחכווו.ב
"קה'תקוא '''עהשלהכייים ..ןגס ,שלמהקהלתבשםלהםוקואזנו'ל,הבןפך

ככסהשיניסןבפיוושיסכשנןיםפניסככמהעיד '''עהספרינרפסןןכן .לוכ":ר ..
 .מלספרוביופוס'ם,

בכלמצאנואשווהםעלותההוספותמבחריההזהע"יאואספנואננחוהונה
יעקבעיוזהנוכיאהס!בואתהרףעלכוהווכסנויגם ,הקודמיםעיייספרי

ושו"תיעקכקח(כעהמ"סז"לרישריעקבמיהו"וכו'האמתיהגאוןוו.בגaאת
אהוכועלכןהןספנויעור ,כו')יעקכשבית

נכבדותחוספותעשרהארבע
ולונסרהובהיתוערחןעוכןגורוככאווהריבודלהוח'בולמור.ו •חסוכוכשעו.נזכוו
וחולכל,וירועהגלויהותועלתהמעלתהנאן"אכי ,ההןההוספוחכלשלבשכחן

 •על,הןטכויוזת jבעצמ

לונ.אוןבלוס~ו.צר·הסונושלהגבוזאיונגלוחבהגלותגרולאיו'ראהלאמיכי
 ,ככ"יכהעוספיןהיה,אשוז"לברליו(פיק)ישעיהמוור./ירהוכפיוסםהמובהק

אשושל,ט"אזילבעראפריםמןור.'/והחכםרר.ה/יג '''על,וניכה.יכאעואורונןת.להןלא
וגםכחננגן)כJ:בנו'ניחפIכ i כב:J(תקי"ואמששודםד'יעקבס'עי[גר,וןערבבוחב'Iכאוחומצא
בלום.אוצר'קבנוווכיוז"להגוי/יבשלכי"קבעצםכתוביסהסוכר,בוא.סיוחריו;נ I:Iבעל'
אכר"קשל,ט"אתאוםיםמהר"םהגאוןותתנומופפויבגנז'סצאהו~א '''עהס'וחא

גה"וכוכיראותונקהוהוא ,י Hזמליסאיעקבנאוןוכא"זלמוו.הווו D.בהראארעבקא,
רזוכחלנווינהרר.ל Uדנ.ר!(,ופאתעהתיקרנ."וירו.א"ז Iז';ורנ.וי"כתחןו Hזסאייוסף

חס Dוהוחאיאילבייביא~וrרכים.ונא •בוח'וייהיוו.ביםיזכיח • Cר"ב'תאבו
 •r.דסהטוחנויסוחרכעהויוהפסנורר.וכוכחוכך

רוכ.קימוח,כהנהותבומאהןתקוניו,כצ'וניוהאגדותע'ואווייינ'יפ'ץהור.אה'קרהספר
 •רוח.אבספרסעשהוכוהש"סבבלכוכעשהו Iנפלאוחיבעהווחגוסאותיחלןפי

 Iוס"מוציוניו Iהע"יעלהענפיםכעלפירושיעוןיקותוכלבודעכן

 , O\שסיר 'ע' Pוונ Iוכו'וחנחוסאובתחמרושערהנחונריםפיוושיוא'תסחןשבוכ

 Iב'ולהתלהל.ן;זכוהנסחריםופיווש'ו Iבעלםאוכ'ו,הרו,תקכלוןל,הזכוקאיוכ.טיא
 \ Hחלעגסועשוחהפל,אכןהנ"להמרושיסעייוושיו Dבוכוכעשהו .ישדאלעםכו

יוו.ייבירהטהורהידונכתכטסונ'םשפוניסה'וכהועד •כהקווכוחייכמבווא

 .סאורול,הבןתישוארעםעודזבהי'א

ושבעיםשביססןיחריוונקבצושנלק!םיחגאוביסחרושימאויי,\ווםה
טבל,סססבושונםונופםווכחמיהםאלישרנאובימפסךיספרים

ורו.צאותינו)(בוכצותנותווהבחס'כתסיםע"יוסססנס I:Iםסלתורו.וטו I.בויכל
 •הגארוחעלםאדונפאלנחםדור tכזובאויחרויהו

לצלסבחוואשויעקבגץו.זהספוש'הנניזואונג'יחכרנ.'ןחהיןםנבכוומה
לגווחוכצואוגםוכהבבחהוכקחרואשויגאיב'י'שואוחכט'יבחוקיכסצו'יח

וכסצווותיום.הועליתהשכילחובילא,ווייאויחווחיתןהאגרוחבוונוחצרI(נוחוכוגםחוירו.כה
וו.ו.ארס.פותא •הוע'''תוכואתבאוועטות Iטהוועשותטובותומוגל,ותניב'ם Dרב

יחלזl'ובב'עושהועלסוניח'ןסעש'ואבל ,מחכוושםנרעולאבנתוביםוכצאנו
 ,ודוכיןההגארוחהל,כותאל'ת'והבינהו'כןרוכיה,וחקויכחוהוגוכאהדאי

 •מישויסחתזיגההקוראעינ'כאשוואמתייםנפלאיםבאורים Jהויסאיףןרוכ.',א
איתואחכתכעה"סרוכ.פווםמיסהגאיניםחרוש''קרחתאהולללמירהאךכן

עורנ.פוא·סיכחרושידס.בסופ'רם.גבריונ.ור.איחטחו.כבוהגרייבובמוקי
האגרוחעלוכהיוגרולאוואיוויההםרנ.רוו,סהסאווותושני Iוכו'ווכוסק';ה'שים

 •חווטכסוויוושום , Iוגנורוכ.זltטע"ראותויבאוואשוהנפלא'םוחרוזrיהסכפיוו.יהם
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ערלבואחוקרוכ.'יאואלהכ' •התומוו)סבואמסוכווהאגרית(כמבואז"יחיותהירש
 Iהמוובהאתמחזיק'סהז/במקצועהסעט'סורברירם. ,בכייוהרושותהנאויתחכונת
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 Mיא.ר.יברככ';כ""סוטמנאצרה.ןברחרג.'וסארחאחעיהיורו.ספנןןגם I C.ונ'

רעחיסען , mווכ mס ] [רבעדחאצ'נ' ..ברובp.בואהלכלואח ,'''עהאיעררכםאפו
יחבןייןןלא ,רצופחיןתלאשכבזיותIIםו"רתג'וםואתןביז ,ל,וטו-ייחב'זלרב.ר'ל

 •ל nנהככלוותםפותבישרייגסע"'בןןכן '''עחבפניםבן 'I'עכן •יוח
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הקדמת
 •ויורכימסןכפכמורחוי{מכוי •~כחכיממח.וכדרךכי Sיע.~'ווסר"חאדנד

 ·מיוחדכספר J"רוומחוכחוככמחכיךמסר::יסופרקסז:-~קחקוס~יויממר
::יגח~ק::יקןךס::יחכורכתון .וריסומפוכתוכיס::יס מ~י::פ::יטכע~::יחור::ימררטיכ~

 ·מתוקיסופיס Sוגותפמכדט .ומו::ייריסממיריס::ירקיעכוו::יר .סדריס{סט::י
:יממתידיעח"בומייטריסמדריכיס .עמוקיסרקיסכוריסרומויספגיסןכמtוrכר
ו::יכחפוחיכפי'ויבסי~רמככורידקו Sנכו~י::יס .וכיכ~ומוסרחכמ~ .ו~fומונ~
 ~כ'"י{ורעיכרי{כי~עירוכיכמסרכייורפ~ומוכניוח{רכח Iכוח~נמ 'ונוכסףכמכitיוח

 t1וכרכ::ידריט~מכמכחכמ::יכחרמסונ~כונחי::ייח::יכחמוח~כסעוחמסכמכ::יחכ
וכ~כח .קרוטיסכוק::יכ .כוחרטיסכטכתותכררוס .ח:iר!יסגסיטגיס .מרריססמממריס

ע~ 1חתמסוט.וככנורכ::יכטכתנכ~וכדרוס .::ימוכ::יקוכנס::ימיע .סכוכ::יכררן
כי .ונכ::יכ::ינפחדכמככיר::יקוכסמיעתעכ .,ככ::יכקוכוגס .מיכ::יכריתוטמחח .ככ::י
דרגי::יסיוגיוכמ,ןנווכ::יו::ייר::ירניסמתכווגת::יוגונמכמנימו::יסדרך::ייותעס

I יסtכמממעככיS ומחכעכורטוגרחחי::יטורחכככטרוח~כךככיכח .כ'חומחמריעוח
חו .סגויסמכניסכוכיס .::יךר~~יסספרירוככמורוככירוחיחחרי .כוכ::י~סיכ::י
 ·וסיכ::יוקכ::יוגס~פקור::יימיכחוכיכרחוחיחקוק::יככיעכחסרחמחיח~רככ~חמגס

 •טיכתימתוכככגכמוריטרכןו::י::יררןמי .גטגכ::יתמו::י::יתמוווגפטיככי::יכמ
קורמ .טמחכככמטתען::עכ::ייות .מוכמתימקוסו::יומ, .כניתימככיגסמעט::יומתי

ררגי'וגס::יממכר::יטסרימעיקריניג::י·ממרי jוכ::יכ'::יגפטכתינספייו::יוג::י .וטכר::י
כ::יטיג .וכככיסדרכיסידיעתעכוכעמור .עוכמיס .iחסועגרוטעעוכיסכ::יס::יתסוכ::י

חניחפזכוריוח Sוכמ .וערכ~כנפס.מחוק::יטכו::ימד::יכרכוכר~כז~חוכנ~גכ 1קכי
רכחדיכחכי t~קךורכירכדירסיסגתכחכוfוכ~כווכחכגרגfוכי.חכוכמחנ::י

כקיי~סוכחכי Iכיחfוסחכוכמיחסכחמ!יחח .ורכfוחכייחסיורכרכינחוחחריו
מממריסכוכויממרויורגרי::יס::יכחו::יתכמרו::ימטג::ינעכיכירוחוגיימכמריכממס

 ·ויסריסכמניןכרגחיסרגכס .מיוטריס::יממתידיעתמכמכ::יייסספור"סממכר"ס
וכתון .::יפיקיסכיןומפוידיסמפווריס .ותיקיסמפי.כממריסעתיקיסו::ידנריס

כתון .פוןכח Sוגמווכחומרגכיוחוגכוותכמכניס .ממכוותסרטי •ממווכתדיכיפסקי
S קי::יי~וכח .::יגסףרורS חיסרחכמעדחחיסגכעכףt מחפסכ~יוחחפזכונר

 ·כינ::ימקוסו~וחי •נ::י 1\ויגרוכ::ייקר~ Iוחכמרגכיוחגכח Sחמ !'וfמ~נרכחור
מעניןזוו::י~ח{ק(סכח~כrיר::ימסנ~פירוסכפתיחחכ'וסי~רמכגירחיןכ ח{י::

 :כיוויח"כמרוכחנורמטר::יררסות
ג::ו ::t::ומפי' 'מי:: .ר'רנייס::יתכמרוכחכורמטירכרגגתוהיתה

 1 'ככ:י::וו::יררסכוכ::ייות 1טכודמפרוגככעכי!כגכרמויותט::יסדרסותו::יד'וןג'
חסר::יותועכתומעוט::יטמעכתוכחטכורמוי Jמינתכמודמ S::ינמ::ידרסכיר '::יך
 .וח ti::ידרגינפכחותוחמורוחפכמותמירותכו{נ::יוח tiמפכיגרוכ::יתככו~וניסחככ
ממנרכ~'כמע 1מ::יסחי::יחמחימ~טגרכ~ס iירכסככי::יסתככוחכ~סגסיסתג~ו~ס

מעכימיס~מגמ~ ' Pחג::ייר tמ::י::יכוריסרחמחרח~מג::יייס::יעכיניסמזמ::יסריגנ::י
פכחותותכיןכוחסוורוחי~ס::יפיכוסופיסוכטככומ::יכרככגכותוו Sרוכמחותו

כעגיגיסו::יכורועסו .מ::יסכמעכ::י 1טמ,::יטגכ Jמרמוקיסעגיגיסוכתרמ::יווגו tiפ
עיגיכעורוגיועוד .כנותסוכככ::יתכמידיסרעיוכיככטוטמ::יס J::ימ .כפכמ,ס

ירב ti '::יממיתיותי'סרכ::יסמרמ::י::יייתיומיכוכעוכסכנותסיו::יירוטכמסכסיכ,ס
מפכי::יסורכ::יסמגכיסמיןוכרומי::יסכ::יסטגממרטנעי::יסחסרון tגפמ::יספכי::יס

ויכגחכועור . ~נrח Sקר::יחריך .ונריי::יעכחמיחוחכקכ{וכיטגססככס Iסח'
ר::ינעריס~נסיסככ,רכסי~י::רוכירחידס"סכוכרויס~יססעס"גריךכסנורזסס{ו"ד

ו::יוכפגין~ס::ירמויסעכיניייסגיגויחונכןכוחוסגכסיוסכסחסרעדו::יקוגניס
·ורמויכמקומויןגכייןכיו::ימריןועור Jוגו י:: Sומכ,מטככ::יכי!כממרו י::יעסנמ::ירמו

ו::יית::ייסרמנמתככוות י:: Sרומסירותוחגמתוכיוכמטרויכףי::ירירכגתעככחסוכ
::יתכמורכחכורר tiמגקי::יסוכתמגנכרור::יפ::י tiוככנפ::יוכככזככררוי::י S::יררככותו
דעחי::ייח::יכחרווכחווככומסכקו::יסיירוחס .כרכ::יחחריוו::יסחירחרוך

 1כ Sכירממנחכפrכוכחרו"וחחיס"רחרוחיוכי"סמונסכיסככחיערככוח'ייסחיר
יסרחככנימחכ::יורוחכוסיחס 'י::"חחרכר::יכו::יכחו tiממח"נסחך .דעחממ::יחי

וכזחיומייכו"וחר::יחrכורכ{דיכיוחרכר::ירס Sקונרןוכיכ::ייומסככגחכ::יסוכ::ימיר
מ S Jככסוממס::יפסוגדרןעככיגתכרמויסכפגי::יסיסיסר tiמ::ימטPפיסומכ::י
::יית::ימסרגיס ti::ידרכחכק Jכטמיןמ::יגככוחיד::ימטכfווור::י Sכדרןוכמוכרור
::ירייףרמ::יו::יכעגורוגפחייסומגס::יוגפמגמגכ::י::י::יסזרדרךעככו::יחגמיסרכנת
כפכי::יסוכסדריטרמכמח Jככר 'י::כעיניוגגרגיכעקכוחיו::יכמכיוסי::ירמונסו'נ

::י::ימוןחככ"ורססדרר tiח::יחמוריססדיניסמכקיככיייומדחמדכספרפרוךסכמן
כגחגרסרחודרסניי::יחכקכתווכיחערככחנכרוחורכט ti::יפונרןסיגחכ:יכסרח

כספרויכחכידיוכמכמות::יכחכגכנחונ::י::יסרוחוכ::יכחס Jמכמחיך::יונרןרוכו
::יורגנו::ייוסככתמיךגיכו::יחךםגכ jומ'::יורטורןגכוכפרוגככככמו Sעכפני

עת::יוגס .חיזכיימדרטיפסריס'עrודזבו::ימחרגריס::יימטכויסו::יתכ"יריס:יחכמיס
מטרספרויחגסקדמניככרגי י::וי::::יחכורוכגתובכסךריז-:יחיכומחרכעיגירמ,תי
כוונגיסחכמיסיס tiמנכ::יו!:ייrכוססכימוכוכר •::יחכמורי tiמדרככמיומדספרעככתכ

קוסטחנטיכיחrכרפריסכ tרמג"יססכנ::יווכ::יכעיר::יופוסמכחגחעכ~פר"דיס
"ססרכיסקנורrכומריסו::יחריסtו::יגמידיסכי::יספריס"חוחסדע::י::יחרזו"כח::י

גיס"יסמכחגתמכמכחימכ::יסכיס ''' Sענכגעחיכחו::ינככוגס .יקריס,ד"יסוכח

הכובת
כספרככחוננכ::יס::יוספחיכרחותוויחדירחור::ייגדיכספרירדעכוכ •::יסכיסטוכיס

פרסייכסוןככונכממרמחמרכגכסמוןח Sטימסיחס::ירחסכו::ירככוחיחסר:יו::י
כמגיכ'ו 1 'ו::ירו::יריוגכיממ'כ tiו::יר 1 '::ירמכוחיןךטיכיורפחיס S ~רכוחיוכוחוס'

רקממכוס Sכרוותמספיקו::י Jמ,גיכככד::ינכממרמכוחכפירוסועחינתקררס
כמקומותרמ,וכ::יכמגי J::יעכיפירוסו::יומכערןיותרחחרתחועכתמכס::יקתפיסמחי
 סכtirכמ::ינכורגחגסחסר::יחירכחנווכר Sקככסין::יעכיןכפי'רסייכורירכיס
רסוחוררנ"חמסכדרןנכ::יזחחךכח!וחכויר .נכו Sנכענכונחר::ינככוחפירוסנסיוחנכחגר
כופי .חוקי::ירכינכימככו::יוסנכרכיסרחכנכסימחי! {{י::רכימfומרכפי'מ{קכפרק

::יחרירכ •נכטיחוכנכיחתכרג sמ::יקרוסממחי::יסרסמכמגגומנכו::ימממר::יומ::יכרמ::י
כיורסמיוכתדיכגק~רמממרכפירי!:וגתכייורס .סמחרכריסמ::ימגמיסת Sקכפירוסו

מנוריכסכקונסווככרתו .כגדוויגזוכסמו Sכעימכון- י::י::יקכמכמכיסרמכמטיח Jמ'
וכפרכמ,ט י:: rכסגופרגימרע'::יותורתיסרמ~עסגר::יכו~תנכיותכקרנזגפיר::י ~כי::רכי

וכחןי::ויסמסוגו'ן Sוקכיסכורממךסוכתךמחח{::ייו 'י::וםכסממר י::'נכרעככורי
חמךפ::י::יככיחיסכוריוגס::ימויןככפירחחמריסססוקיסועודונו'סםנכיסכקכ::י

מגועמוטרח Sו'כממרויסעי::יסכוכחתסכרמ::יפ'ומעוחורתסיסרח{::יגדכח::יכטימו
ירוסגימ 'י::יוסיף::י:וומגיוסו:יי::יוסכפסוקסמוןכחגוו::יג::י .חוקי::יועכנמנכריסי

ו::יכימינתקייסכמורנומי .וגו'ריס Sוממור tiממיסמרר tiמעמוסמרמת~קןכת
סגויסמגכמחיגסגכמתו::יכימוונכידוגי'מומנירמכגיסו::ייוגמ~::יורכיסחוקי::יו
וככרתמככגרכרס 'r i,מרמחייסוכככימיסכיסעי::ימחריתככומותועוווגו' 'י::~מנח::י

ככרכיס::יעווניכו{מחרוחרוח Sומג{מ::יג~יוחוכסעיסיסיסרח~ס::יחנכח{ו"ר {{י::ר'
רידעריגירר::יחדמסמגגיגבכ~כיסיסמר Sכעיחכרוו::יוח 'י'ת{ק::יסגי .יעכרוס

~קררfוכרררספס::יענכיסfובחססרוגיחוסכיס Sנרכמחחחקייסוfוו .מחס::יחמח "
מתכסמחןגימחכס ' Sקכוגעתמתכסחכימ::י::יימכעתסכממרמ::יוגס 'י::נםסגכס
סכמסבורממגסכוככסמוד::י::יומ כ~י:: 'ור .רונתמחרותבוככומותוגו'ו~ת::יכ::יכסס
 י::יס::יקכרקוכתורתו 'סכטסטיטתעכדורכנכיססעונדי~גכ~מייכ::יכנסיחמכןיכמ
תחתיוקמיסוי"יעיסרויכמיסוסימןעוורכגככיח Sו'ככננסגןיטיסומ Sכוערד Iככנ
מומותסכעיסכו{וסייסמ{כיססכ{כיוןיסרמ~חחכ::יוסיענכ{ו{מ{וועורורן Sומ::י

נ,ססרמענירכומררחויג{וסמור::י::יככסר'סירfוע •וכס Sמר iכיעםרוכנכיסעווני
רמחיןייסרסfומחחנכנכנסריחמייכוסעסננכסךסוגיחמוח::יכ{ tוסירורוכ'מרי::י
נסרד{::י::יתועכחכפרססרק::יו::יכורחיוכמ .~::ימריןמקוס Jגמ Jמ, Jככומרכמו

תוספוחכע~'גיוג .כימומממריוככוחכ::יכגתר::י Sקככטוןיירסמדכרימכירכ::ימגיעס
כמונזכפ'כנ::יסומחד .ממכרייעני!סססיסככקוכנותת Sכקעיניננ::ימ,רוומירדטס

 ·::יממ,ר::יכמספקכרימגrכסג~ י:: tiומממירסמ,נ::י tiכמספק~רימנסתגכו::יככימיסג~
גחןכגפיג{מודככסומכוריגו)וס'יוסיףומ::ימיוסרייפרס::יכיחכמרדסיוו::ירמכין

גחונ~ספיכסכפרקוגס .ככיחיססfור{נרכחחרכיוכמס::ינכוחת iכ'::י::יוננמ,רכח
 ·ע{סככ"חייסכיס {גי::;frוגקרוכיסכוריססס::יכוגריסבו,ממנדריענח'ר::יריטכחי::ירסכ
פ'חפחורכיימגסמחיו::י{ידיסגחמחנכרג{פירופו::יגספר~חכרח{{כיכחחיועוו
 ·יכ rמיכ::יסרכמנרדתת 5ק 'נפי Jקטספרירג Sסמכמו::ימסגחכפירוסככתכס{מ

סוכן"ממיןחכסמונמוןמועכי::י::ירםכימטגתכמ::ימ::וסנסדסגכעככותכתי
::יגמוכדיסרכררנוכתחגמיסדנרינממרע~י::יסגי .מתיו Sמסמרקמוסגנבכסיוגתו

,,,כיזכריסכממחדרןכמממיניסכ::יורות •מייסכורגימיח::ימורגיכומוי::יסככ
{מחסרככריוחכ::יקדמוחמוברח jו ti { '{כוחרווכתרוח Sקט::יורוחחנכרוח 'י::ממרוח

 :ימיוכננחכיסס{כופחו{fו::ינכמנכרכעב::ימגסע{{כע{ר
מסגסנחטרככחכיסכ{חירכיסעכ\כיסס r י::כספר{גחוג::יוספ!ו'ועוד

מיוחדותממורכחמ::יסכנמרויסמימורסונרןכתנריסטמיכספ'מעכי::יוכגר
ותתטוקוגבונכבכ::יפכמורמוי .מכי::יסכרנטתכמ '::ינוגרוסמחנר .וגנווחומרדת

יסמטרמ::ימסגתותרקונרטוסכתככמגימכמכתו::יסכיסכמדרוככפיגסגי
מסרכמסכתותוגסכרוכחמ"סכחרקיססכ{כקט{מורנכיססדרומג{חנמורכ::יס

רכיסכמקומו"כונמרחכמסנס::יסחירחסרופמססכמ::י{קטחחי Sמת~נכורככסיס
חרר Sקמfומרג~עבוגכיעיכיסמחיכחומירחכיי •חחריר{גקט::יכחוfוכיוז{עני
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מ'יססממר .מגקיס ו;:ס~כI~רימ~קסרכיריססכגסיניגסרחרחיקירחגIכ::יימספקמ
ימיסריס~נביחכמונח 1פר S::ימבמגמחססחIכי::ירימ:ייסיקיססנככיכיס{רנכ!"

מגמחוסרמ ',כIמ~קממכויכרורגייממ .תריר~נכ'רתסגפםי rחיימייכ . rי :I::יכפ
 ·::יימיסךכריכעכיכיסט~יטיכמ~קיטמטגןוחחרי .וכמקרמסס:בומ::יחכריסחיכח
מ::יךכויססמ,רעמח::יויכין .טעכרוסיורומסירע~יוחומו~יומיסככיגמומ ,!עי~

כופי~ווגרחויוכמקומוכומכוממכונכ:יןכג~ tויםמ .וגיסמקיבימיסו::ימייוט
ממימ,ך .::יספרמזובי~ 'י::~מי::סמגססכגויתב::יקרמ'יגתננכרי .מ~ירריר Sס
סספרגזוכררחריחיגרחו~'גיכממייירנכיסקיחסופמיס::יוחסספרכמנורגיס Pסס

סג{יסגמסגי .גרת Sסנככמרםככ :Iחיח~חפמיוfוכחירחמכ~בוח{ססיבגן·חמריס::ייח
 ·גיע~סו::ייחיכ::ייח)ט~ח r 'יוי::([סוסייות]גמרמרמודניירגויחיריחמסבנכבורמכדו

חךסכןניויחמוויירגי::ירסינוכי;ר rסגמערנ::יו::ימט~ .::ימ,וגמרכר 5ק::ימממרוס
מ~מג"::ייחגי .בח :tחגמסרסכרירסמ~מגת Jמנחגתבזווזוסג!עמיוענעמרו

~חגיוממבפמיחתיסיעךמיוסנגנ .כקרחמ~חגסחכו::יכורר .וט::יור::יקיוס::י
גמטימסכייר::י::יקךובחנככיר~מנמיחרק ·י::וספרכגחיבתממיתגוגס ,~ י::ח'י::
כפיריםכנכיכיסכרמסמכגחיננמח:'מסר::יסיפיקסת~מגינכגמבי::ייס~מממיתי
גפיט :I::יפרררח{סקררנסס(ג~יתגיגחסגנמייתr.ס{קIכגחבfורפןחמיומיומגייח

ימרס::יטייכעיכינטוככמרחיגיממרכיגיחכמסגתי::יררנחלרטי::יררססי tiמפ pמ::י
כפגימיוזולכספרניוחי::ייםככפירוטמ::יטגתוכב::יר tמ::יגי::יג~ענונכתוכ~סמריך

ככנרחסוכ::י~::ייומסטגימועוימסגממוחסע~בחייסיוסגמוכמ::ימ~כי .מו Sע
ומ i!::יר .ו::יחיו:כמ::יגמוחרכיומירטיסכמגיומכ 3וחינסנס י::מ~מי::סיריטיתמ
מכעתטייומקוסעלנכזרקסיוסגמוכיכ!:כיס'יקןכמגמ::י i11רתנמיך~גנסככתי
~ם~ימיח~סכינכסכייךמ~כנכר\"סיסמוגטפ::ימ~סיכיירי::ייי .{כנונירIכררכסמנח
ר Sקיגפיסוףו::יס 1סח'גמיססגס::יכסכירמיגי .::ימריםיסג~וכרכחמננחחחכ

מותגמכמסגח!:{וגרחימסנכ~יגIכנככחיחמגחיכתימיימ;' .::ימרטגרנכרמקיג cמי::
 :נטמיס~כומחטיגו'ןוכנכך~מעיטומזויסמרב::יממך

נשמיתםיחיסםיסדרהמאמריםכלליפקיךיאלה
 :אביתםלביתבאיתיתדגליעלאישבתולדיתם
חלקיםלנ'וחלקתיו •רהתראשןךעזכ

 :{מררחסרמירנפסIככנכנרחרי::יסנגחנחייס :rנמנכ~ראחלק
מגמיס:נח~מירייחיייסימכסגיסחכמ,סנכגיו י::ו~ג{י::יריסמרמ{~ימריסנכנתמכבחלק
ירמסיסג::יוכמורחייכתג:!פיחנכגיכחרר::יננכסרקמירמךיסמגיס rנקניועחגחלק

רככריטוכיסוימיסטכמוחו:;וסר:מיסכיסמור'יננמ~ידrירחויי~ינ\י
ניוניסטוניסימיסועכיכיטכזיטמירמ jעכ'ו"במ~ק Pניזורמוי{גן ~יוחגחיוכ
ניפיסגקכעו::יססט::יימיסמנככיממני~חככחככרי·ונסופוריסזוככוסגחווקטגיס
:כזררגסכחכטנ~מ jגממרט:חכט~רפ'ימעטיניס

חלקים 'יבוחלקתיו •עבירהשניעזכיר
 :ייק Sס jטמנכי Jגרוטמ~י::יסמקךובכיתנככיימאחלק
 ו;:, ~וfיינו::י .נרגומטחרוגוטכ~כעברך::יטכקימתר::ירךמ::י י::נפ'! ',': '1בחלק

 :סמתפננמגניחססגיתפינ'ןומכוחיכית Sומ Sמ

חלקיםלך'וחלקתיו •חסריםגזכילותשלישיעזכ'ו
 :כךק::יכגמי:חיכממיגובכופומסךיסגמיניתאחלק
ררכיספיי::יי~קייסמט::יניטממירכ י:: r~נכ;יורקררכוג~::יו rמגניךבחלק

 :מטתו~כרטוט~ח
רסכי~רתרפרח::ייכיגעו::ינזונקניזוסורמוי .מוניסבכיקררנחלק
 : י:: rכגולרמ::יגטרמרסע~ו::יספל .ו~נומסמתיסקנורתוחלק

חלקיםלשלשהוחלקתיו •ויןרביעיעזכ'ך
מכ(Iכימינת 3jמרי~::יו::ירפטו::י~עטרחיטמכי::יי::ירייגיס::יךיגיסכמנכ~חאחלק

 :מותרכטנ::יטגר
 :זוגסחוךייןמפיטמתחמרגלויעגיוטמ:כזירמממרג~בחלק
טוס~וטיטחינג~חווחגסלייןכגנימריוגו::ינחו::יונגרח:;ועכו::ימנכנתגחלק

גפ!:מ·כרערחלייןתנ::יירחמר Sבעמ::יזוגסמימרסי::ירגן1רמיכ bכ::יט~ח י::טרי
טיכגייסווגינכובירטיסיסורי 5ו::יג~ונכס::ינמי::י~::יכגיעוגי 'וגרגפיקנמנמ P~ק

 :וכיסבחחככריסגמוגזרירו Cנסערס Sמחט~ו~וחיןוחס::יעסגנ
פירוIבו



הקדמת
 •אמתחמישיעמור

 i ~נכ~~ממלנךנולווקייסכממןוטי~'~~טקלו~טכומ::יממח~מ::יונגממסנכופילוטו
 :נ~ןמ 5וגיווטנונכוזוכךליסנככיןוסונג~~כמוכמוונכ~~ן

חלקיס 'לבוחלקתיו •שלוסששיעמור
h וגימ~חמ::יעגין~ידעגןגסריך 5סט~יסי~קייס~מנירימדסניןס~יסאלקtידיע

קןכטסעגין i:1ונמ~ק Dיככ~גן~יס INיתקייססמ~וmסוממריממtוסספגיס
בןר Iמ~ערכיוגסימוtווסנכ i:1 'ורכיגמ~ימ~רנןביןגמוסמגמיסכיןססי::יוממ~וקtו

 :נסופסוסנמtונ~סtוקייס~מסנירסטנוס~ממח~מחנוקtוומחל ,נוסמ 5וגירנכוריס
מממליסנמוומוסלנכל 5ו'ןכוניכלניןט~רס ~'י::יטנככמרנכסךס fJ ~טנוסבחלק

מחלי~~::ינימניכי::יס~מ~חמ::ינככין'וגסמחליסונמקומוtוסרג~נמסגtולניס
 :טנרסועtומנממ::ינכtוטנמס::יחגסגמממרט~וס

חלקיס 'לבוחיקתיותשובחשביעיעמוד
ייענמסוכודנוממריסובס Pתנע~סיס Pדודועגיןומע~חסונס mPו"סוtואלחק

 :סוידיייסדר
נככיןוגס ,קנונכיסונכtו'קכונכיסחנככיוtוגמו~tוסונ~סנחס::יס~ךנליסבלחק

 :וגו'נמעסיויפספסנכ~יונמיססיסוליןמךסלומ~מסמממלסגפייסולין

 ,וניחנסעדןנןשמיניעמוד
מקוסגמןמ,ןכעו~סו"קד Pדנריסכעס Pi:1מגיס pכגמגוכנרייחמ Pגיותעם

 ,גיסס Pחורניסמפע Pכפיגיסגסמrודועמוך Jעדגןממךעמדונמוכח i:1מווסככפרידס
 '~וגססגכגיסוממךעדןככןממךדרגיס 'בכפגיו P'Pו'ריבממר pגמובימד,זנרין

ויסיסכימדכיסס pמעמודיססכיוח pגנכלמייזסגכיעסמחחידיעחס~פגייס~::ייוtוס
יסכסוגנכךןגןנמכימוח ~ Hrחגמיכימדנליסכמכוומסגול r ~ ~ rסמיכינכמיךנככין

וסךומ~מיחימנלךלקינכמחיכחמגלון rוסכפסססמליחונככיןומיגותסומ::יוחס
~ r ::ממךיסודיג:~גי י: 
 •זיבדיסזכרוןתשיעיעמוד

געיככזכעסוזכזכעסזסר Pגקמססממךוגכוגיסגסעךן~גןכמדס Pגפכמכימ,ס
מדכ י:: Iימ,מכוכמ,זכעככלכ rמגכיגסימ::ינחי 'סירמtוגמןנזגוגילילמויענוגעס

 :נ~פומונכךןננן~גrוזויסל~ךלו~ימממךג~גיד:'ונ~

חלקיס Iלגוחלקתיו •חכבודכםאעשיריעמוד
ך t:iכמו~גיוגלגיו~מיסכזוחמדסנכידלגיגכנכניזוכלךססגמtוינככיןאחלק

נכךקכספוטכוסמרסמ Dגעכסיוסנסגודנסמ~ךגמוסגנוךגסמממכימות
ומסיךיוירחיורכוןכנכסותיתנככססומסנכוססנגסיסממוגסזסמנכגיןוגסמנגותו 5ג

 'Iליומ jנ jסמעוןורמ Dךונןמכיגמור'תנכגיתןנמססכו::ריסידיס Dומסמנכגנ'מיגיגמו
ססמנניולעךיק 5וסמנזומס~יככיfוtוס-ככימסמו::יניסתפף-ונכ:ףמכסמכנךוממליס
 :גו~סמךוממוכיינככיןוגכננמיל~וממוכסקי~נחינככיןיזונכנסמנפגיי::יומ

ייקוסו~ jי"נכג'ןךילסימ,ן Iסנפ~מממליסלינגמימלגנסמנכססנככיןב pחל
p מI ויוגילtססרזומכמגיועכיןס'סקנסכסמי: 

מנממךססטרמוגקרמיסמסימסכססיסגיומכימותסךיס Pסחכנגוסכנכנסגחלק
גממרודכריסס t:iסכ Vורנותיכוךנריגפיכסרתמנמגינכסמסיוןמךנססויס
 :כרו'רת Pסגמנמגיס pכ pריס t:iנ

חלקיס 'לבוחלקחיו •המקדשביחעשראחדעמוד

 :וגכ,::יסלמסיןומקךפמסנו! 1נככיאחלק
ומקליסומנממוזוומלנכופכיניחונכי!ימלנכו 1למסוניtוממליטסיסנמ::יבחלק

 :::יססכימיס~כrומךסיוטכוייס
חלקיסןלבוחלקתיו •משיחשלשמועשרשניסעמ'ד

סכסוןט Pפגפימתךנכגיןסגוכסנ'ועוססמתיסותמייתו'fוכ;סוימ pמנימתאח'ק
 :סתמיסממלכמסכמעו~ס::ימפרסיסוגפימ~קכפלק

מסימכסססכקלמגכיגכו~ססכומךיסנכמטיחסכסמי 1כטודקדיקנככסמגתיובחלק
מנק Iונפ .ךוךמולנכיחנלוitססמחילממ~וס::ייסמוקיסויגסיסכמסיייך

מככימסידיסמלכנכ~נככיכימגrילססנס .מססממךגכעכיןמ,גיליסליס Jממכיט
 .וס i:1 Jממרוחכקtוחתיככסוגמ~ועגיגיסעיד .יעוריסמיטמ~מככיסכוימכיסודס
וס(סמכק 'נפססס~כועגיגיסרוכסגססמופןכוסמססךרנסס~תזוטוכגיורמ,תי

סדומיססעכי(יסג~סדרתי~גןכסוףמינממכעוקכזוסספרקכtומ~tוזוס 5קמפווריס
מסמ~ק 'כפגזווכיס~ס 5ט.גיון::יtו~מודמסדלטכויוסומ,ןסמפטרגפי~וסוסמQוגיס

הכותב
ס::יומכתיךס-פלקססג~גיוןמחומרוסמוקדסמוקדסר nסממוכסי::ייסינרנכמסמיייסיף

 : ס'~וססךימיססעכיכיסנחכולגךו~חוע~חמו::י~כוויעכס

ונחלק •תוהרראשוןעמוד •חלקיחסכפיועמודעמורכלפרטיואלח
 :חיקיסלשלשח

רכוע'לןכפונפרטטגזוגת Dכמוגו'פסטנע~וזוויסטכגtוגתורסכמנכ~tואחלק
מממריסמססכוורכרמוי iוגמ .ממריסוח Jוכמקוגוס jכעג'סמממריס

נכ~tומוגוןעזויךממוגtווסיסכוtוינממי~קיט Pר'ממר jמד~יק'כמ::יפן .ומיס Pר
וכפ'מ'סימןנכיגוחכקיס 'Iכלינוסךימסמממלועודוtונמוךמטכססדייסיtומ

מולסמניכי~ממסילנינכךו"לכירניעדמס::ימימוtוג'ןכסימ! ~,כרומס Jעכיסכיוקין
ח~יתמימורייןךיסנלממכמנלי"'.ןכןכימסימןע'לוכפלקוגוןממךנמקוסובדוכ~

ןיגימע Pכככעטסטסקדימונסעסנוסמוויעודןוגיגגיגיתססרעניססגפסןוגו
פיע jימג' Dסכסומtוגסועמוךעמודגנפלטיממדכקוגטלסגtונtו'זסדרךוגככ
-::זססמפתמות Pכנכוגמנגתימורתיועתסגתמ Dו"גtומ Dמגכנמממרימגיתימסרנון t:iסמ

יוס:יכפ(' "סpגיסקרסניסיtוסס'וממtו Pסמנוק~סטכחמועיכיוחרממרנעגי(
נון:וסמעוכססימסנמממוכיסמיטפכיסוכטומוקןוימייסגוןמומן.כי t:iמוכמקוס

כסומסנכסמגסככיחכיפכינ'סננכיל::ילמסוכיסנימיסיךעמיוגיו'יננדני::יי::יוד::יליג::יר
מכמגתעככככמנכווממגכןז::י י::~סכ dוןכוכידמכ'ומכעזלל'ג::ילכעכיכיוסממוסליעכיו
~ע~ותרכוחסיכמותסיכימסזמtו~עירכומיוממליככיזווכעטיחיזו::י.סס~,מתסקךס
ג::י pנמכקיס Dמtועדרךtומימיגונסניתוונכיינגייסידנמוקtוסמטניסמנמגסמזת

גיטוגרמיtו'פרווכקמכ::ווימ,סוךגfנרממ Pקריי(מח~ייחךמת~יןממיו~פוסמ f1::וו
P וכפי::ויסD ספרוסDוממוטנינמקוסp ע~יונכיגיימ::וt:i יסP כםיתוועךגרמוימונ::ו
נגנמ~רסעניסגון pמגסיי::ויס Pומטנו;וסמפtוחtוקוןו::יוממית 5עסגסיקתכי 5סגי

קרוכסיסזס .מ 5ימססומ::וספל iמעניסכגמ::ילסיסמממלנגנכמפחמומוךיעסספל
קסיךסמ~מגח iונגנוזסססלמקיקחכמקוסכעכז-ימכימסי::ינממסנעסיזוומככיכע.ככמ
נספרל t:iמיןסענכחסנוןידיס J::ועכ ' Pפרונגחוכ~rכזורלך pסמכמסויח pנענ,יסי::יכמ

קוכרסכמגימטונמיותרכדרךננגחסנגtו'מjכרסדלךמןמוורטמכימסס t:iמ '~עומ,ן
סךרייחמ pכגכיךייג tt:iור pמיפ::ומכ::וכמור Dמוגכ Iפעטרtו , pכרמיtו t:iכומר; 5נtו~וי
דנרווסני::וךריכוככררנוחיסמפנכסמורנ~מ::וס,וממךו::ונספר~גחכווחנמוךכס pמ
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 .קמנייככוךמחמרומר:ו Cנעעכ,ווגמנחי .זסנכימזוכחגןומ:וייע'ככימסכממרמעמינינןrוממ"מדכ
 :ר:יינcנכסfככןrו cומכעוכסנסחרינעריכגמורכ:וןכס pמנעריו';מועמכ,וני Sרראהחוגמדוממןפנסכרמ!:ומ~ cנמוגכומנ:וויקר:ועינ:ומגוסיומ:ועכמונןוגכימי:ונונ:ו)(ממר
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 11יוםףויריוםףוענףיוםףעץהמחבנרהרכ Jהקךמר
מ'ן P י::::ייקייס·ו::ידנייס !י::סגמוח::יכיממ,ס Sמ::יג"נ,ס::יפסוט'ס::ידנייסעס::י·גנמ::י )וחק::ינ: I::יונדומיוס::ימוחויוסטונמסמןססטונממיעי::י::יככנושלמה

נחחן .נמקומוסחכ!ו'םכםס~כונסחכג'כ(ןטו'רקסמ v 'גחכערסגק'רוימחרגררחחקגוסכםמס .כמדרונמקומוחגנמסווגמ,נונמ!כמםנסונסמורסוכימורו
מסןנו Sו' .חכג'סגונחרמכפג'סוס Pוח'גווןמגמסחרגעטמחןסרחםוןגמונפטמס Pסגקמן P 'יעחנחומח'רווכקח'כורגס Pוגמו .חוסממ Pג 'סגרונגחמרגמו
כוכו·וגחםרו Pגרחומוסגער'ס'נונוגטרס'ס:גחסימקןר pח pח'גכגיסיח Pגס"<וגוטמן pמסוח Pגונסטוכווסו .מסורסי'עחכחגחוסמח'ר::יחיגס

ס Pח Sומגקירוימתרכעווו'~נורחגיוכוגרינגוס Pג~חועכסחמוכ Pו'סגעריסגכור::ייגעמכונחס .כםמסממורס ,,"ס .טוג jמ pמוקחמר .ק::יווססממסורס
גסיגכעקמומיחכרחוחווחחחתיגיןנחוסג~ינ .ו'חכתממגנככוונממ .נדונמטמו! .טוגס Iנחיגוסססוסמ::ינכסירותנחדסנווניססססחגכ .טוכסוחסססוס .ימ'ו
חוי::יןכחסכוונ::ומנן י::י::וקגו::וכמסנ .::ומסנרףנתוו .ג~ינקןו::ומנוגיוספטמנך·סככנ 'ויגומי .::וונוומיוס::ומוחיוסיוחיטוכימיוגנכחורסעמנ Pזכסמוסנ 5ומ
ר cחוס~וופנימיחסימנגכ::י pחנ'עמורס cמונ::ותורסגי .עווומכיוןוססכ,סרמכנחבוריס iס'מכמרססוחו::ומוס .סעונסנרימוחכמעס::וטגוגיכממרסעונסתימו Sמ

וסגימכנכוונוסוורוסס~ווסטמ'!כג! .וח~ג'נמומחגנונחו .סמנןגסנגוונ .מחוכן'טוסגסנכונסחונרגנמחחנסיסוירחחמריורמגחרק .ו Mגכר'טוגגיגחמר
רתימסמגס .גמגוס P י::מנכגוס pכרגיוט::י Pפנפיכגיסומםחיכןתומיומעקתוגכיטתגרפטיוטוכעכיוגחמרכחנמסוסתימח . י:: Pער pחגככמנמ(חוסונגכנוחפסרוסכס
ורגייםריסגיסגתוגוניוו .רחסוכססיג::יוסג~'( .סםמטוגותחכגיסער::יריגקוחמגוטסורסונימוורסותו::יע(תמו::ימחוומ::י .תי pגרחס::יעמםחרגכענגמו
גסו(מור Sככוותסיגסיגםכוופווננכיסכו~תר·גככ::י::יךרגיסגונתיגסיכגוויקיס Sוסוכנככיגכגי .מיכחר pכימות pגעי!סחךסכימות pחי!גיסוחסעגי!חגנ .סמומוס

ונורגןוגכריסחמפונכ::ווגמטמוכיס ף~"גס l:ijיחכחסרממ::יונחיוכןוגוס .גכףונחכ!וננימומו ti ·ונורקרוייומוכןכסורימורמגמחסכרחסכיוסעמססגכרחחtנכ,מומסמי,
ו::יווגמיון .ניעג.ו::"::וועס::ינמ::וח Sתממנ:גיסוועחוי::יימחחכי!מס .'ןמכ::וט .~סנימוח(מטיכגימ::ימדסגימסחכפיטוחיו·קוומחקרכוחיומפיי~מקרי!עמוככרחח

ויס .יקרותחומגמוכפכמ,סטוווחגונרי::יסונ::וטמיכווסחמורמיס::ותכמיסגינעונוסמ'ן חו'::::ונסמ::ועככמוסחונרס:גיתרוןפיו .מ'ןסג::ומסמןסחוסומוחר[זו::וו
כנכוסמפעכומרוםסיעסס::ירמיוסגי .כפיר~וסכחמכרמיווגססוכרור pחמחמריסנמומו p Iיסוו"~יכמומגענסוחי::ייסעןמנכריחוחוכחמכמוננמוחוומ~רו!ו::וסנכור

גי .מ::יגגכיסמוקיסרמיום::יסג~תריסרגיסונריס P ' •::ימגסרמוגמח .כס pוממ .כפוענונחכגמגגרחמסנ,מותוגי .כענמוכ,מומ pסיקג::יריך Sוט]יומעות Sנמ
 ·::ירמיווrוחככגגסיטו .::יעמוקיססעגיגיס jונ::ימגכונ::יגיןו Sגסירת::יככגווסגפסותוכ Pגיעכ,וכומרר Pחפ י::יי::נחגיוח .::יפועכחכג::ימ Jמומנ,מו pנ::יוניחריך Sו

יתרחיממומייחמרמילכן :גינכסממסנ::יכרוגס::יססיסוכריח Sנסותחותסמרוכוננכך"ןכפי!בסגיגיוסטוכגירמכחנח pגמותססנימוסוחמ~רסנכו"!נפיכגריחתו
נמוותניכגוןעיכיונחנימומרונעיכי .גמוכיחוסוגפרט .גדנרי::וססטמו!מוינגןמותו'וננימנמגתמכחגחוככמרסנחגינוסחוס·גסניונירסמוגנמנחגחוכנמרסנמ
נכיקוטיטתיקככמגיע .::ויקריס::ומגמיסרוח Sגחו::וגמו~יס .מתסייסטמוכיספוכיחממ'ןכ .fוכממיגי .מוחו.גיוסמכמגחוכנמיתחימחרק .טונגיענ,וכומרמפ!::רמ,
ונרימוערנכניכגככ:גועינ::וגנון::ופסטכפיס::וסוגריסרקמ::ומפרסיסכיקוטינתר .וחכמגמ:ככמר::ומו::ועוכסמןטונ ס::!ניפטיגיונמו .מותויוסעומו Sנע

סיוסנפכיןכותןחככיחסרכנכיסקורחכחראה .:גגרורט Cפפינכנומיווחיססמגמיסכנמרסונמו .סמותו::ומחוטונוסכסנכונסחסרגנחת,;נסיסוירחסחמרומסווסו
מגמ)מו:סגרמוני(עסףויענףוגונססףויעץגסססמגוגסיעקכעי!עכגמוריסיוסוג Pן'חונמ!ונגקרחתמ::יתורסטוגונסכחךסנויונחסרמסמווסו .וכו Pכמנחגתו

ועכיותתססס.ואלהגינ pמוחוורגיךחתתננימחוגיעניססד:;סךיועיכמקמסמותווסי'עכחכנ .וכ Pגירמגחנמסונךוגיוסגוסחוסעכ P .::יונוומיוסתומס
כחוריס .נכמ(תפכ'סגמנוחח~פחייוסףעץגגיחור(סונכי(מסכחוריססיוכחות(חמותויוסע(נסממסורסטוגססכוסחי!גמיחגכ .סמותוסמחךטוגגיכחמר
מגככיס •וחמרוכיסמרמםוכיס .כנכמכיסגטעי .סמוכיססמוכיס .סוכיסמגחוריסננורחוך~,כניתוחוסגנעכסמיוכונגו .גמנכסיוגנמרונחיגוגיווטוגגיגחמר
חי Pjכר .כמויסיס::ומונמוח::ומגווחחותןנס ."וככיסיקייסונייס .וכנוכיס::וסמן::יוספחמ::יכיווכקס::יכרומןגוכ .ווכקס::יכרנעווסמ!כיתן .ימסיונטרס
מוסחינחוייס·וסינ::יממכסועכמ,סוח,ס .וככ::יועכחיסח,ס •:גמורסיסממנמרי·גוכו,מ,יכחסונסנעוכסס::ימוגכינימחסמפיכו::וכיגנ::ימסגןכמ .מעטמעט

 ·גסךרוסוחגנ,ניוסףוהענף :ככמרומיססךיגמנמס'מככימונרסגנ,ממינכוט·ונ::ייוסחורססנונמגסווונמן !נ,חכריןחוסכסמתסיחנסגרסוחווכקססגרמ!וגכ
נגמיופיגונ,כמגמסמנח .וונוסגיספרמיסיפרמוססחורסמיווםיגמסכוגמנמגחיוסיס! l:סרחתכווכת •גםממיחתחוגסגמסואמרתי :נעםותסנממרכחותסנע;:
מגמכיו(תפומ .ומגמיועמיוקגינפכינימווגרייקרמפחרתכ::ירחותגחרוגסוכריססןכפרגוגיס pכרח~גיףנסיות~כ,קומסגגיענורעיוגי .נוככיחותיוגסרומיג

 :ססמסכעיכיס Sמסופוגיו Sמימ Sוכסוומגעוכיו .רגנ;סס Iומ .מנכםסניויםמכיחנווכיעקבהעיןתכמווגי·ויעןמורתסחורכמום
מיפוממ,ס .::יעריחיומקורס •סמכוותמקומות.מרמסקרתי·מכיומתעודוכועת · t ~מגממיככמחנונתותקךסיסכמןנכוריגמסימפסוועירעירוממווממווונגנ
ופטיי/רןממיותווסמטיותכמומחרנסנמויסחונייוסכמיחס .חמרנסו::ורועיס::וס'ונחעוקחיונחנףומתוסטחוס::יוחניסכסוpוס::י~פרמו .יעסוחוניסמעס::וחח
סתוענתכמעטכחוסוכס .ווו::ירמורוניסוסחריוינקוטוטפריסמומכומכותרנחיייסעכ Sחסוכפטו::וכווכיס::וכחוכיסססמפרסיסכסומף .ממויוני::וכוחווג::ימיסגכ

חויתרמומ~ר::יממרותגסמקומותסכמכח,ססחיסמוחמתנמנסכפנכמיסגי .ימסגגגימורסויחי!גמוגיסגכנמנוסימ'מ .וס rסגנ·ננחר י::י::!ו::יכוינוענסספניחו
ועתוכמנומכיכסכסגיןססגכ)(עיכיעיכיותפקמגססקורמססגסיעיי! . Jסכסונ~נגוןגימיסחכי·ונמתיוונגיסימיסומועויסמועו rכקמעכימוגסיחיתיכגן .ופירוונס

.I עכסמסכךP ככקו .וחמרוגיסרחםוגיסמכחריסךמותP ומיגחכיות::יימספ~וקעככיגמחו .ותונגמווק .גחורכיתרחומוםגחורכחיו::י .טעיססערונותמגיןפר"ס~
עבגמוגיחוסיומססגסריומסגמסרוכמחמר·כמקוסיריס Pועוסכמקוסעג"סתיוג~פיוו Iי::ייסכח·ומעמסנוננעסכחגוכיסי::יס'כפגיוכיופגיס .כחוריר Sכחוכםומס
 :יומיסוכמיוסכממרוגסוסמכמגס .::ייטגכמרסכחורמקוסחכפגכוגרוכ .גרסו'סמורתוכסגיב .יסר::יגךרךכויתסכןמ,סגכ .סככוי~פרחסגי .חמסוס

נניחוריעסיתיגח!:ר::ייסר·סגכענכ I'סמתיסכרורספ!:טו'ענעסיייפ::י ' C' 1עדגלוונכונ,מגססננויוקןגנ'ן rומסו'ורוי!,וקנ'ןומיווrוסמגמ'סונר'ג'כועתזאתו
::וימוקיסוספכפוכיססמעסקותעונתיעוכס·נחורמגכרמתי Sסוח~יעיוססו'ס I:i::ימורחףנווווחוסיס .עניוכיסכונריסכסיומויססוניי::וס .מעכ::וסכנויוק! 1ומסתגכ'
ונני .סמוחמrוסקניססכמוrוככוגי .~כוכסנחורןססוכג'ס~פריסנמיו::יסמונמיסנסקומתו; י::יונסן'::ורמנחנ::י'סמקונכ::יכוונסכחו!יירנסגתנגמומע!:יוחגסיפויי

סממריסכרחותויככ'מונרעכנסותוךסגותןמכיעתה .מגוכסמסוכמסחממימס ר'~נ.וומיוממונכ,ס·ורךוחובותגמורס'סומחגמגמסךגרוכירוכיווסיסוכפי
ס'וחכיך .סכוס)עוסג;"גיג'מככי(ומ'נחורמ s,pפי Pוסנו;:רעיוסךורפותמססעכוסעוגר"מקומסכס~!'ייררכיסכסוחמתסגסחמתופיורו .וכ::יעכ'מססמכססוכייס

גי~נג'ו'וונרכבורזר'~מ .ממחךגןנעגוךוןנ Pנ:ורחוחסמכותר cגח 'סמכחחקרחךע!'כחנגוחניטוגוכח .פרטןפכ'מיוחיתגוגןוכחן pו pגפויקמסכ:וסירכ'פכחכסס
 •עמךינתסח~י .גנכו'ג!תגמור .'יו'וןגכס iמ~ומגועסג' .מסוןככונכסחסןחכסעכו'י~!כרנכנסחנססוכר'סכגתוגונכחוכמגמ'סיתגןמ'ןכחמרכקרכותגוגסוכמ
 •גכעימיסוסוגחיימי::ימרו .ככחוניסחח'מטרסמגינ'סמגוריכ'חרנגוךיוכחמון .::וט::יורניעגנrוגו! Iוכוכטנועוטוגגחמךר Sמוגיכוכ,

פס{םונייגס .חמן .עוכמ'סגחסנוומכוי::י .ס'מיסגקרנכחור::ויחס Sכסועורג'כווכחמו,נמןכמעססכ'וו .כוסכחסמסנכ'מסכיממחספחנעכגחנוכנר
 :וככסיסיוסףיימסורנסמוכמזונרילחנוךכמכחו·ו I 'ח:!'פןחפרטרופסיסניורוכסוגככסכיחנוויגריסבקטונכיוכמותכטסממך

ל"חזמאמריחרבחעלבחיראורחמפיציםטוביםגרגריםשלשחלחציבאמרתיועתח
כגחורסונכרחי!וגר'סגחכמווח Sסתמס'גמגככיווסכ'מווורג'גiכ!כרכתנ )א
כנכגי! ','מכןגפקחוכחגרמסוכגמורסרנ'סמנכסיסגכו!ורן Sונכממ'ותר'ססt:ס
ככחט::ווח(סעכ'ןחוס::יוח:ומעס::יגחנוכחrו::וכמווממנריסנוו)ו'סחועריו Sך'כח
חווויגמכפקותחכמ,וספיסנכגתמנחסיטננ:וסוננכיי!כנקס Pכמפrוינעוחס .כורן

גrוגכיוח : Dסתונריןסכ'מוו'~ווכיוו .נינכגגנחגוגוגיוונכמממגוגכמוגךוכחועכת
 .וס Pמונסככויכיע Pמככיךגרוס Pגחכוכחתסכמווממגריחטיורגרכיכח Pספסיטות
מ Sתמךגריססגגכחךקוקםחסךמ~'וותחמ'כ'חומו~רחווויגחכפקותחIווחועכת
·וורןרן , Sכנחסגחגומ Sחמכמממווגיומפיכווגמסורססקכמונוסמכגחמרוסגוכס

כיוייסלונמ Sמ bונורן ח((ונגנחגוכרמססכגחורסרג'סמנכס'סכחכמוו'וכ Sמכמס
קומוחנ~ככמ,כךקוקסתגוכינ"ווסונרכססמיערכס Iחכנו::וכקט::וחסמפר!::

ססיfו (' Iונכמרמךמייחימעססחותוחיינפיקוכריססגתמנמכיוכו"כס .ימוכrומ::ו

וכגחורס 'גותכופמיןחר'!כ,גסיככסממר ·מ'תחמכ~יגויסרמככחרעחו~כיקנככגר
נוגמסג' iור Sכנמסככתנונחכמויוסונמוכוסוומיסוגכסו'יו'ימנכססגרמ::י
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כוכןסכפמותכגכמיתרסססס Iכיירסכוtוג .יסתסככסכסמסגכסכממר .כמקרמ
כססנסמסכססונמסור::ימקךונכמזןמ·כס Iכסניס,מן .כסניססמיכסמף I .כIבכמ

עננוtבקונכניר .כוגוכ:גכIכ!'ככיכקיימירפי'זינ Iגתכותוrכ'מך .עיס:גתפורIכ

סיפארייויצחקסמנ\ •ש;רIכ."ג;יוןשיוכ;כפיקצריםחייושיסאיו"
 •אחרןכנחת •תירהכתר .אהרןית _מ l/כעהיצורי,יוילjלאיביק"ק
הגאו(ורביניצק"" Iחוי"ט.בע'ג"רשבבה 1הגאולרכינונכיכ"חיצחקעיני

ה'ללוק t' !פאריוהמהר"מרשכבה"ג

יצחקע~ניהמחנרת,הקרמ
ע'המיוסייצחקעיני"חיבורלהש'יםקכנינמהבפיסארוהאידה

ייעתיווי'באירךעוכרבהיות'.והנהלונ"קרתל"Iםזוכשנה •ס"חשאגיותכי
 •כהוספותב iיעגעיויכור."היונ~~יסירכעתעוסקיםראםמדפיסיריסשהגבי
י"דנ.מחיבוריגסשייקט-ומדס.ונתבטחי •מחבריסמכמהמריבהרבבה



XIU כרכותזכמפברגשים'רוןףקצת
יוסףויד •יוסף.ענףיוסףודדזכחזרכרמכעל

 ~~כIכפלוכי? ,Jכגיכימןכקליכו~מ ~' fJ:וחJכןכסחניןכככי,,נמ,וכפJכ:ו Wעברף
ס rנרכבוןכו Iו ,ככנ"כנטמליןכגסןכפכוחיוכסיפ:ומפ~סניייכ rו r:ולח

גמרמסימ,ככלבןכפכמכ"נמספ~כוכfוכורfו'ר)(סמפכסכככfוומונניוסfו,וכfו<מ:ו(מלז
רמפנמ!:ייג Iרו"מ ,רלכנןובסימכ/ופכסו 'iפסזכיגfו Iiוב uמכרמיייימfוונסיfונקיונIמזכיי~
 rנכ" ,דשכi:יi:יובמלפנת bפלק<קוכןג tlpדב tlלייג,כנfויסס pרורfו''fונו י:r i ,רובו/ופרכי/ו
לכינו";דכח,'וקובס!;'מלימכ"כמוננורוןכסיובi:יז;פנסכימפכספגובכfג\כfורנכi:יי/וירז

וכניווכ'קבסססנזככרורמ fכליכוכככיכ'ינקלומיטנוכfוובנמנזכמיסיככןייג Iווכ' " Pכי"fו"וב
II ל"גכ>fונו~יססיו וfככמfנכוIi כמל~נסןfכ"כנכנ"~סכוסןכ:וfכ'פוסנכיסו:ויווf גייי:וכי... 

כמלז ,{רכfכ:ונונככ ,ק"מ "כfIו"מנכ'גוס ~""ינ~וגימווכfכ"~ןכפ<:וfופי~וכ~כמטכוחיו
ומ,לכיסמ<נוקספלחjנ"חי<,כוןכ rכפ":ולכוכ"סק ':JIכפכו:וןכגסונמלז ,מוולפו 6' ,

כיממס rר 1pימ-וי"נככיווסקובסכככי<נגלכוח'יימרמסנססכ'זfכככיוונמכ ,יידנמפד
קובסבם ,ככ"גמפנספגfוגו liגמוגוכסס Iiקדי)ו,. ,גמלזמפIבלוגי .פיונ '''רובגררכי

ייi:יpקסס,כ ,כגכרק"rבנכגמגמסיס וf(גניוםfונמ וfי:iכו'כגדכו rוגfוגפלrבר"ג"i:יןב,כליר
ס Iiרקפיכסגיגi:יכגכובלכגיגססנוסבדכרכג Iiגסוריבכמנכיסיjי-בכי Pדנקלוב'''ונכמב

נכנזכיסניס"ובסכמובבכסבכי{בניכוי"נג .<Zיכוכ"ובגוננלוfוין .דוכביגסכ'גפi:ייfוובגיננסרוכוננס
כקמורמ,' r'<חי mנרככו ' rרסכוי~גכזכפרסקונסכוןנס' rלוכ'רכקיטלנימfודימ-ספ"ונט'

גוחליס r "!(כו ,ופוירס,לכיס fjננגדענכית'ומפכתמקנוממיויוככגודמפכסמ"ספלק
לסfכיוfוינו r'Iו~פ ,ומ Sמפווfוינליסמכניסכקפלfומול ;:jחמככויסונכונכוג Uל ~כJנרניו
ממלנונ~גכמול"גונ~ככיודסfו ,ופרויסfויכליסרכככונסוfופלניממפכמכסחפככפור
ובfוננלווכסכמ~fוכו'כככרו rונמל"כר Mכו,בנכ ,כככריחחפכחגנכסfוכוכfוו<גו ,מנומ

כריכיןכ /Iוfוירכיסמככיסר Pסקfופיכוסונמלבכננוריגנכס Ii~רננכוחומכומגנרמגוכיס
דמוכורינו Sמנמרi:ימ ''' Iiרסקסובi:יננi:י י:Ii iקנממייג ,נננס rגנרייוגינi:יחפ~גב"כחfכס

סוכלווכfוכנ('ריל"ככנירכירכגמןיjי-רוונכריטסזכרלרכיון ,גככ"כוחפרכו"גנניס
סמנfונוםכ:1iכריfכ.קססנמנס ,יו"וכ ' Pסמוכחנ\ו rוכבכין ,נסויfומכנניסרכרינסנוח
פילווס ס~':ס'כככוסלכוכולויס ,סכיכסככל Iiכוfוירניס"כניסריק-פלומביכסכמסנס
ופילס ,ס:יג.י,כ<כסלככיכססכוכוחונולסכ~כס rסמסומנילfויסו:וfו ,רינככר

דכיכfנfו~מ 1מככרמגמיסמfולוו~fוסכיכסכ~פכסלפזכמיסfוגיכחכfוחוייסכככ:ו rרסנלנטולס
סגנוננלקנורחכסריוחנירגכנמבכיב ,כריבככרפיורובוסכיכסגככוונלסלי ,כו'נסלמיק

גכחנכידיןננסככוח r "נערגחכגכממיגסיכ..ינסככל Iiובגסלוככ"סננווסיפ..ונכיכילח Pונ
נוננליובנכ"נכ •מככיססק"לבניוככחבמכומערכחבוכfו .יפ..ווכל'ילמ pככובייכ..יכס

קודססג:ונכלקכילחדוכביכסוכמני'וכיס iוfpכנכסנימfוס Iוג .כרfו"וסfווכמי' .,ו)י
סנ"ככפי Jמנרמוילוס Iiננקווסומ,נליסמכניססקנגלכמקונכי:;ודככסל"וימנניס(קספל

דככלכסוג'סג<כ ו:: rס rככזכמורספיריין Pיכריגונועיורסוומ,נירסמ~כיסרסקוכלוס tiמ(יזיזו
ו rוכfויימפ' l'ותו Jכירזfו'תfו'כ!(לסכלfוס Iופפ" ,ויפרגכ"כרגסרפזכמ'סמגי<ח
ליגקמfול '.<י •מוכרונכברו rוכfורקמנימטמפרקוכfולוכירו"בגו'מ'כfווכfויי<כjןך
וק"תל ב": Iבגכסבחלמפליךוסכיניממרכרנווכפי .ים Iiסוכפל Iבנ"ובננכור .וג'כנניו
כוככיfוגורכןסבוכל"פל'ך rגג" .וfויגליסמכביסקסנגלfופיכוכfו fjכו'"וכייבכגוו rוכfו
כמכיס .ונסקןכלנוכמגי'רוב'''ובגמכוכוכוס'נכבוו rונמוקמנימכומבנוקננfכל"'י'כוכיסמי
)jפ"כננמדנמפרוכוכוילי לr ומייזfסגיסכמיp רמתלU וווחכוסמנכונמר"גככניובfנגכ

רfופיכו ב": Iכסוקfומל Iע" •מכגיסנקסטלמטמערוקזכfילימכמתיסנכפו P ;:וסמ"/וכפס
כמfומטמנכמכמיסונfוננייוכממכ P ו::נגככוווניפנסנכווכטמןו"'כייסמככיסקספל

 :סו"כינוגווווק .סגנג'לסוכןסמרסממכסלמיקכךי
 ' Mוכר,ס (Itור •עיקלח Pכi:ינכימובכ ;:ו Hוקל"מס Pנוככימ (P ,tזכיתן Iiסלמ"רככינועייז

נפניןויסi:ייפ..ינמפכחכפניןני(i:ימוביבfוכוכfונפ"ובזבבםו:;כנכילככ"ררףגקנכו
מע(ו/ור~mו Y'pכ Uכיסופוברככידך~נכfולfויס"יןרוככר Iiייסלמלניוכבככיוכומכ ,נב"jכ

וכעחכ(~כינוייכ pרכמרנמס ו:: Iככ .עכ"כסככוכיסנfומממלקרוfוסי\יוסוכ"/ויקנוסכחנכנפ
רמ, •"ונ pכמפכסבfווכסמו" pכליך 5"יודנפכ/ופססגמכיו"ו " Pכסונ" '''ל6םסנ::ווח

בfווכסכמי,~כוןרכייךיומנוכלכיייכ Pרמףסfוייכ ':Iרגיג"כונוכfוכוכיכולכי::וכמסזכ"כ
סתנמסכב!ת,סוfו ;:ו"קrוכונוכבג"טפכחסכוככיתלכלfויסונfו'ניק-ונוחיפתית<מפ<ס
 ;:ו'כ Hס(ס'חסברפמכעיסמכפמכסב~כסמכיוח pתסוסק"ס fIוקימות~מממפונוס
ממו(י'ו Pכ,:וכסמעככריס fי"וככןכזכוכוןי Iנלמיןנדסנמכוסוסכ"סממרס IIקו:;קלמכוננל
וכפליככסמ~ככל fIiופמ,וכ"ונ •סוכנמסנכפכבסומבננרימוכן rונfוףכמוכמככ .וjכסךונפנ

מכfו ,יומנורגכיכעלכיח 1' "כמפכסב"וכסנכוו pכוכליןסו" ;:ו"קוכן rכמוובכוייןוכסוסוכפ"ס
מנס rר P"I .נק Pפכfנפזכסגרוהנח :כקוכןפוךופייו .סנ"ככסכיסברניו Y /~וכמזב"'
פכבIוfולז.פכליחIגיכמיכ bתמיסורסוככלי .פנךי:ודרסלככירנגנירק pפכומפכס .ככ"::ו

יונכfו<כןכ,ונככיי(וכר •ככנכימכחפכמבfוו<סחון pכוכליןיומנוגכריפ~קוגיכ .סכונייס
מון p <ריך iSגסמסתנסמפכבממלפלניחכסמפ«יכוכו::ומד •ס Iממס r~ימליס'ס j «..פי

 (" P 'Pף~פסלכ Iiמוכלינן ,,,מתנס .כוכ"סוכנס r .::"סקו"ונ fלו::כfומלמ,סלבטכבמוכס'וסבמוכס
פנבfומל rlבככר'נסמפנניכוכ Iiרבפ"יסוךסלכביק Pספס Iוכנכ Iויג.' נ"'יג."נגסב"ס
במוכסנכוו I:Iכ'ליומ,ןבוובנחנככוס .נ"סממל Pק"למ Pו' .י",דונבכננכמונ !,' pוכוססנכנמס
כסמפככוי(:וכנכנוסכיין(עסומונליוכיסייסוךסרגביק Pפפס rנכרנ"ת'ייכבס ,כמפ(ס
ו"ס ' Pמוב Iככ"כ"ר 1'וכקחןפייוכמפכסבמוכסככיוכמ Pוככנגכסוכנמסעככfומלפלכ'מ

 .וכוימוכמ Pרכמנוסתלוכגנניוס l/רגנ"fוכ'ריי'ט/ולוניימ"ס:ולפינסנחתוכ"סנ::כנני
כמפכסוכס f1נתזכתןומונוס •חפכוחככ'מכפרךוכfוונפוייוככימססיוסקורסונתמפככין

 :ייכ Iמכפזכי,סגרונכספ;כקיסנטכיסוככויכמ כ""נככ"(קפרי וf(ק"ונקווסרוכנכיכיון
 Iiנבנ"כמ P 'ס(ככיגרfננfורנמייfולנידמתל .::"מרסגריטכמנו'~יתןר'פלק 1ולקם

וכfומל •וכוכ(נ:כססתנמסוכעגב בP "tכוננמובכככילכ .נסכ/ווננמוכונfו'נ::כככי'ובfוי'כרי
ונסיסכיון ,כחפכסבfווכס~ווכןסיססנמומבנ"ע •כעוכסמ~ס~קי~למסיססגוככיסיכיחfכ
יונ::וכריכוסגרמכככון •ככ"כ(~חיכסמייסכמקסורנ:: ~ככמוככי"'~יףכוכטסחכ'ו(
 ;:ו Uקויקיfוכסנזכחכני/וסכיכייפססחחפככממליכ Iבמוו)וס'וכרינוrוייגכמ Pיונ-בריונ
ו(fומר ,סנלככוןיקלfווכfו •מולסנדליוכמוןכסמפ«וכיפזכוקיסנמייסקיימ Pח,

<ןכפ<ס<ס 0נזכוחןפי6נופ n ~"ונמ,ירי ""כSנכרוןכיספסק"סייילfו,כוכניסיכיfומ
לינן Mוכרכונלולfויס •סכטיככם<סןכפ«כתטסס"מגויוכיוןכןכבגסומוכוחל"ס ftו

כוfכמס Iiק"י~ל"סיס וf(ונור"'סמננi:יובקיבכחי~רםככווכלבפ"ובובנחסכככיברכקוכן
ונ Iiמוסיסנfווfופיס .כמפכסב"!נסוjכוכןסיסנבנfונמכfוי<.ו"יסינמוובכמכיוןסגגס

בוו(סנככוסנבסיfוסקורובגגננכמוכ P'1'וכסויוסוכבנגורנבנחנקבנכוככו::וכןבנונבסובס'סן Iכ'
רנמסמרבריחם :פ"כתוחלסננויעסממפככ pגיווכחפכסכ~כסווכו Pפfוינו"ע (f1וס"נ
וכתfו •וכ"יונסייינומנימלfויס 'וf"ייכ pדfו' •כ Iיג.' '''יסוZ>. fסגיגרגימייכ pסכfו
כעיכפזכקדמוכנכנכיתנמפיכחfונ< •נוכ i!נכןכפ<סגתגסכIכייוןלין SסיסרכמJכfונילנ
גיסונזכיינכומניfותסוםכמ1יכסגfווגסגתזכתי,וכלי,יומגןככריינוסונכיוכסלי"ף'ררף

כמונור"'נוננחנח pמוכמיסכנכי II'"סיסתכרילfויס fjכסכ'יונסכריוככסגרסיסויוחל
סככחפבוfכ(i:יונכך Pסיi:יכמ pנוככfו:יטכניסיכוfכובכfוכיוןבוס Pכמוחסק"ובקורfוסיס

ולכיגו ' Pמוובפילסוכוכןמינוקננכינכךינככוסין Iככגןבכסס jIכייןנב Iiמוסיסכמומפ"ס
כו'כ l/דfוכוכוכסנוכיךכןבגובסיס liיfוייבייונסכריגוi:ינרכמכ jIנונi:יקובסבס ,יונס

ס rוכמיוכיוכיגמנחפנסבמינסווכו Pסיסכממיןוfו'ג'כמנוסככייןגנובסוע"ככיסחיפוק
"יןו""כ .מיקוכסכ"כונבכרמפכוחרכיכ"כזכ"כ,מסיסייגיל Iiרמפחונוםרוקמכוfכ

 Pל'כפיככוסקססינינוובמתח .ייכ pלכיב"כרכממחגרלfויסיונסכרינוסלנ"ייח);
::וניכוככfוןכומנ::וכ"כ '''לסוfגסגסח <" ':1רגfכלכfוסנ)ו" i!סלוגם •ח'/ל"'כככ!כונסכח

נייןות:;וסכוכגניסנfומככוקייסווכfוקיסfונכ •כו'~יינ '''רככככ"ו:;נןכ Iiונכוככי
jכככובוסותוקמנכל •כריכוכחכ Iiכווכו .כיפכחפכסבחוכסכזכוכווייסורכfוסוfווכנוס l ך
גיי Pובר Iiומפ .סנ"כ~סביסגיי pובנמוב"נכסנ"ככסב"סגי Pסקfונכלוכfומובונמכוכוס
 :וס Sנכויו S ?כממסבמכסנחפכסבfוונסכ!כוכיוכמככנגכמ,ןוכ"מכזכננוןכליוובfויןרייף
מ j/מנריס'יינכינסיינכולמ 1iמךכוסןונככיוכ'וכמ,נכחייינכינסי .כגננלמע"גכדף

:ומוכחנימורמוכיימ,וכופלונ''' .כסזכבככ(זכיוfווסנניעלנוממנגסfוותל
 ·רוכחוממינייסוסינבמלfוונסנכור .פ"ככוככססוfותfוומימ"וכ .כפכמומוfומליוfוימ
 ·ככוכסמכמכfוותקייסייכ fIכ"וסתסלסכוסוfוורגנניכגוכסוכ~,,לנוינייסווסיייופילס
ככילזכןכקiנסוככfורוס •כפיכוננקייסכ"ןמומק'יכ rכירופ •ככוכסמכחחלס''' pכוומוכנכיג
ךעכימ" Pסנכסלגועמפיייסוויסיסנכמומלונכנימסמרכמסבמלfוקמנכלמ,ו pיימ j::iסכוסל

 '''ופילובכסזנננכנזכיןמוסננילוכ Pנכסגנסמונכלfומfובררסמס rמפונלומ,ו .כ~וכס('(fוומל
מדסבנילוני~וסככfוו;'וכקריססומרככוונמי(נכמננחועכי •סמוכנימומדמוכרימ,מ
וככרt;לס •סמוכ)ביוכוחומוכייכi:ימ,מכבניקר~מפזככ"מ Iiרכ(וגנווןנפיככי Iונפלס'''וכוכוגמונ
ססוכfוומל rוכנכ'~וככסןבככ"פננמומלרנגניסגנכ'יק Pתרננובכ"כפיל Iiרייקריונ-סרוב"מרכמססיס
בנניסוfו Iiממכומסיינופוחכמוככ pככנוכסגנניכסמ!כקנמפיייסוויסיס .נמוכfווסגכינכייבמף

חלונמfוומיfוכיכIווכסכיfוךסנכיסfולכוכו'וםונכבכייזכככורסנכריוכסכיןכקנוחנתסכווחיו
כיווסכיםנכרבחיווכסכ"וכגמ,ן Iiלסגסנסיומ,ןכ"מפלקכזכוףfוימfווס"ו::וומ •fווסכני

ס('(זנק(מוגפי •סחםכומתימססתסוביןסו::ווככניס "רכ •גכוכיסכ'נכן rוסיינו .ססמסומ
כיכר;רכימ .נכוכסכ,כססוi:י Iומככוכיםב'מח 5ממלסכככיfווככמ"כככסןנכוfומלרענירסכמ

ו Pפילוfונמקנמ Pסנכגפיקמיכמרכגוובfויווכמננחכfווכנוכקויס Pפלונ''' Iiובוכסס Iוככינכ
רקfוננינכסוס 'וככלכוIבמ,ןכפי pסס"מגפ,כפלונ " Pכלוקמו Pו"פסל .סכחכחיכוכו

קנfכ Pמסכפי Pכפלוfוסוכ'כוfווניככולממוונכמומ)(נכככרימוסכונירפניר"קזנסבננלמ
יסגמכוסנמומנפנריfורסוכני .כמוכfווסתנכיfופיגות"ומלגנני:וfו ,ס r ו"~fויויקפס
וכמ,ן /:Iתמוכמ Pוסס"fונפלס ''' i!ימו"מככןונפלס'''כוכומוכןססככתמתחסמוכתיוכיקורס

סוiכבגורס Pנכריכקנוחנוכס(ו"ין Pוכמוכחספילוונפ"כמסזכקנמנפיfוכנ •כfוכוכחתסירכ
 :מךסמככמfוומרוfככג

fווכררוכנכIבנניסנכלמfונלובמו(fכרי'רביס וt\'וtנליח6לסלמ"ובננלינונ 1טיספ"נ
ורוככמוכןלכ Yמ .~,בובינסו(מ(זכ"'ירס';)כסינוס'ל(fכ P 'זכפנג

מגוןדנרסנריסיוIכיכגרף PI 'ככfוייכ .חננכלוכחפפיננכלוקתמנפ~וי"יפנריס
נמגזכרקמכולסfו .נפסיסמננכלכfופפינפסיסק"ננכלסוסקממtכ Pו Pנפ ("וfפגירס'כי

 rמולfו Iיסיסמיסו .וfויכוכוכמןנטנו::וכקיימיכוכוfויטמרותוסונסו" <"ויבfונסינ:ו
בגונחי i:!ננני Iסקיכככותלנעלןקתמגפזכוקfוכככריסכריינמוכוכררfוייכ .,ו)יכוו •כוכס

ינגמ Iiרפרתיכמfוני 5כסק'חנעייניכfוכוונסנכמרfכלfjוfוסחףחננגלוכמפפי •כוכיוונוfכככ
ובמרכוווכfו pכיוןכ,מוכיסייכ rולונfכגכפלחפל Pככוחב ,בכ"כוככסכקיימכליו Iiסימ
ויונמוכמלזכומוקמיןכומו •ר~לייממפסימיכימ 5פלונמירייונמיסיס)וסיוכ"מנב" fי

ססינ Pכfוונב"כויניכננfכחל Mי Pיורנרסfו .יניכ Iבמוכחליס 5וויניfומס,ייחמוכחיוי
וfונינימפ'נכוכק"סלקכ~יכסנfונס~כfווfוייליוכותלכומוקסמ,ןופסינגמ .,וווונמ
וססיעילכרכיסfותלסכfוסזכפימוו bמככיקיוfו"כ •תונגמוניפייוfומ",וינינfותחגנר

"נכ Pסונס .ג IIככניגניייסיסנfוסלקיובfו'~וססכfופ IIככגויבינכfותממוינימ 5כפלסמ
p זכמסpוסופfכפעלסיסוP וווקfכנרלווב',fררניוכפיר)וס(חלזו<ל"ס .בכ-ג"כוניגו ו

כמונסננוך pנוכי rמכ"בסמפככמ,נכנכ"ניקססמ"כtבינס Pנמונב"כויניכfונכממנכלף Pיורבר
כסמפנכנליוסfוקססבס .ככווןדנריךוכוךוכ"פוכfוגוח .כfוונמ"וןנfוfו"כנחפנס
עוווסיסנכמילמיממיוופור .כחפכסכס vSכנכו Pנ"fו"כfומ"כמסעככוfו' .וכוע('(ד
 ·מפכסוכן Iיגנכולכמ Iiמומו~יקינוכממליססינחורנכזכלכייכונג"כ .וופכסנכן Iסיפניי

מfוחייס Pכס'חיכףfוומוסיקידנכו::וומי .כמפכסבוfככסזכמרכמסfוקס;ופג"עמ"כ
 i! 'נקדמייליכחלזיונגסינ. 5ו'וכfוחקייס ptlpיזכייס 1iמיכףfוווחו 5סיק'וטס"ייכfו"כויבינ
 ·ניימסכנכנרוזוכככננורכ"לייחבכייוכמנסמלימסיחנוכנויח.יתסמוסו rו .פכלימפכ

נכן rסכtביכיעובסויווכנכנגנססוכנייסוכפככנכיג."ני~ניינכסוי"'פככוככרוחיס Pק"וקלמו
 ·מ'בניף Pסיילנינכן Pכסנכמנרק Pספכתומפכסבוכמרבכוחככמ ~"קיקל)וס,ונכיסכמח
רנכ"נכ'מכמוכמבככססתנמסגכופכפכרימובכנק"סריוכfויועיקלכסוכמרכייכ PIiסמ"י Pוכנכ"

' Ii כמו!:i י<.כוביסממ 5וכרזוכנססמונכליסובנתכ' Ii כקייחIi"p ומרכוכחיסננמfסגוכניסככ
כס i! "נקגסכגגתטווסfויכוfוףיונfולfוסוווכפזכוקמוזק"ונוסfולונפילוכ;וסמוגמוס"וכ

 :כסוכביס mמנכונס rר)וסווכליסנופחכככחיקונכחוחכ"כ ,ונמונמיוכ
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ז"להרמנ"םנזאנרהםלר' ,חז"לדרשותאודותעלמארמ
חקרש*> jללשוערבימלשוןבעתק

הפרשואין •וגו'במשפטפניםתכירולאואמר •וגו'תשפוטבצרקגרולהררשותוהםהזהבספרועניניםהש/בותרברילפרשראיתי
ונשאלאומרהשנא/ביןביןאו .ראיהבלאלהעמידהדעתאותולקבלתלבואותקירתועניןבקשתהואדרשהלשוןואומר •והאנדותוה/בעשים

גרולארםשהואמפני .פסקבלאאתוהאתמכילו,ונטעןפניםלוויררשויודעבעניןבושנחקרהרברוררשת.כלומרוחקרתמל'תכונתוער
לאזוהקרמה.ולפיאסוראכלראיהאינוזהש:ל •ודרדעוכלכלכהימןאופסוקפירוששהואמאמרכלהכללוזה •דרשהנקראהואכיוימצא
בפי'תכונתםלשליסותותכונתםהתלמורחכמימעלתגודלמפנינתחייבשיהיההעניניםמןעניניםביאוראוהדרשסדרכיבחרךפסוקלפי'נססר
להםשנטען •ופרטיהכלליהבביאוראמריהויושרוברקדוקיההתורהוכשדוטהורוטמאופטורוחיובוהמותרהאיסורודיניהתורהלמשפטיחוץ

ולהאמין •והתכונההטבעובחנמתברפואותאמריהםבכלרתעםונעמירמלשוןשנעשה.שאירעעוניןרברכלמעשה.:לשוןררשיקראהואופסול
נמפדה.ולהםבירםחכמר,השתכליתהתורהבפיןאותןנא/ביןכאשראותןולשוןההלכה.ונזכרמעשהוערוכה.ראהשמורהלמביןותועלתויעשה.עשה
אתח •ונון iיורואשרהתורהפיעלשנאמר.כעניןארםלבנילהורותםוקרובשאירעמאורעותמגידיםשהםטובמהארםלךחגירמלשוןהגדה
אומריםותזכנםומשאםמררךסנדתםלחםנתבררשלאבמההחכמיםרואהדבריגירהמעשההפרש.כישישביניהםאלאהמעשהלעניןענינוהוא

הייתילאכלומר •ליהצייתילאנוןבןיהושעאמרהאלו •האלהיםאשירערברתגידואגדה •ונזכרידועאדםכמ'יאוהמגידכימיהנעשה
ככוונההעניןלהודיעיכולתכידושאיןכיוןנכיאשהואואע"פכומאמיןהואירלוסררעתךעליעלה.ואםשכתכנווזהזהכעניןלהכינובלי

ודי •להדרשהתלמודניתןשבהםוהדרכיםוהסתןוהסשאהסברהמדרךהשמיסהסגיעוראשםעיניםבעלילכלונארמותגרולותהורותאלו.וענינים
אומריםלהםמוצאיםשאנחנו.כיוןעורלהםנענעיןולאומופתראיהבזהההםומעשיםואגרהררשבהמצינוולאבהסרברחלאהמשנהומדוע

.., l' נרכבדיםמשהוירידרשאםכיII תקוחמאכןוכעניןהרפואותרבריבגרמאנתקיימוולאנתאתמשלאולאהמעגלחונימעשהובתענית •ה
'fl4! !יפן', ~Oרע •התשובה •שני .... ף:!t רביםעניניםבזהוכיוצא •נתאמתשלאהנפליםלהפילשמונעשאמרובמשנהלנארנתכוונולאוסיעתוהקרושרבינוי

III { ניtf1 , וiי'p(1{ אעבעניןומכורריםידועיםשהםהרבריםII רבריםאר,רץובמקומותם •וכוןשבתבמס:תשרציםשמונהבפרקשרכרוביאורצריכיםרבריםשאותןפ
עליודהולאעליהםהםוסמכוביניהםונשסעוהבוחניםאותםשבחנולקרואעשהשמצותבסשנהסוצאשאינךלזה.והראיהאחריולב~יםנדול

 :שכלולאאסתירופאעיוןאסתתשאסורשכתבעניןסוצאאינך.וכןוכשחריתובערביתוביוםבלילהש IIק
איל IIרזשאסרומהשיהאשאמרנומהבעבוריתחייבלאכיורערבראכן •ביאורצריךמהיותווירועגלויביאורושזהמלאכהנולעשות
הרבריס •במכמנאשריקררךבשילאישתהצחיתאיאכולכפנתמ,אכותאבותמניןה IIוכובשחריתבערביתשמעאתקוריןמאיתמי
הכחינהאמתוהוכאשרהבריאותעיקרהואה/באמרזהכי .שאמרנוהאמונהמענינינעניןלרברהוצרךלאוכן •וכו'אתחחסרארבעים

עדישתהושלא •שירענעראדםיאכלשלאר//ל •הרופאורפואות '.וירוערורולכניהיהשפשוטמפנישעריהבאחרולאאחרתבחכמהולא
שישליכנובמעיוהסזון.וכשיתעכללשתותיאחרשלאוכשיצמאשיצמא •החכמהמקוםהםמזמהמהםיכצרולאבהםקרועהשכלכיתוחלון
לטעוןלנואיןוכן •אותםישההשלאלנקכיוצריך.שאםיארענווראשרכפתחוראשוניםלכןוסיעתםרת.רמודכעריתכונתםעלשאמרוכענין
אחמיםסופתיםוהקיםהואהפילוסופיםחכסיואדוןהואילולומרו l/לאריסטיתבארותכליתוהעניןוזה •סידקיתכמחטאפילואחרוניםושלאולס
במופתשבאוהאתמיםמהדנריםנזה.וכיוצאיתברךהנוראמציאותעל :היטננארהשניכשער

הבוראושאיןחעולםקדמותבאמונתהאמתמצאכןכי .האמתדרךופגעובספריוזצ//למשהרבינוהרנבןאברהםרןלרבכתובמצאתי
כאמונתוטעהחואילולומרלהכזיבו.ולאבזהוכיוצאהפרטיםיודעיתברךתועלתבחםשישאלהרבריםאלספייא//זכתנשקראוערנכלשוןשחבר
לחתבונןוחכםנבוןולכללנוישאבל •אמריובכלטעחכןכי •אלו :ואריךליחזיללח//קלהעתיקםלהםצריךשאנילהזכגרו'ח

סהולקייםולאתזכ •אותהלהתנונןשישררךעל •מאסרוכלרעהכלכעליז//להחכמיםסחכוריוזולתוכתלסודרנ.מצאכלכידע
כסההדיןסלפסוקולעמור •לכטלושראויסהולכטל •לקייםשראויונעלמיםמעטיםעתהכירינוהנמצאיםהפסקיםדכרי •והסעשותסדרשות

אותםרואיםאנוכאשר •שאמרוסיאסרוהפכיםמשניהאחדהוכרעשלאכאהולאידםבהםשלחולאהמפרשיםורוכיכתלמורההוגיםכלמעיני
במחעושיםהם.וכןתשובהישלדיןואםנקנלהלכהאםשאמרוז//לזכרכאשרבפירושיםכפרלחברחשבז//למוריואבי •בסורםנפשם

 •תיקובובארמםאותושמ;;מדייןהפכיםמשניאהחרהוכרעשיא.כאשראליוגמשתמשהויירא •מעליונטהולבסוףהמשנהפי'בתחלת
רביבוחזרמקומותבהרהבבאמרםלהםשנתאתממדעתלהםוחוזריםולאקטמעטזהבעניןפירשתיפטירתואחרואניהמורהכתחלתארמ

בהוראתםמזהוגדול •ב//שכדברילהורותב//החזרו •סדבריופלוניונאסנהגדולהתועלתוראיתיכיהזה.הספרכחבורשנהעסקתיספנינטיתי
דבריםוארמודרשעריהאמורארכאאוקיאמרוט Iהסשדרךוארנ.תםעיניךפקחואתה •ועריונך iלכמעיראניאעפן/כ •הראשונהמהתחלת

להכינםאיןכהםוכיוצאאלווענינים •כידיהםטעותכפניכםשאמרתיכוונתםוממנו •להםהנסצאותבדרשותהחכסיםשרכרוהזההדרךעל
הראיותמפניאלאוהחכמההעצהגדולשהיהמפניאותםולהתכונןנפשךתסלטומזה •לפהליתהיהואתה •לארחיםלךויחיהצופהתהא

מכוארדבר.והואביאורהז//למוריאבאאמר.וכןעליהםשישוהמופתיםמשתחשובאו •דבריהםבאתםתמלכפוראוהחכמיםרבריעלמלהרעיג
מארמכאןלהביאוראיתי •גופותאותמעלנוטהכלבעיניקלוענין •וחסידחכםלכליעשהכןוכי •לנביאיםנעשהכאשרנסיםמעשהשהם
אהתמאהבתםברעתךויתקבלשיתיישבכדילךואבארז//לשאמרוצליחתובין •מצריםוליוצאילמשהסוףיםקריעתכיזהרפשואשין
חכמיתן/ר •דפסחיםבגמראז/לואמרו •שאסרומיאמרועלירוהודאתםכשתקחתתחייבזהוכל •אלוזולתלאחראו •ולאליהולאלישעהירדן
נראיםרבי.אסרעד.וכוןחוזריםומזלותקבועגלגלאומריםישרארבעיוןלכתחלהסהםהנראהפיעראו •פשוטןפיעלהדרשותאותן

פי'שסע.ועתהרותחיםמעינותוכלילהצונניםסעינותשכיוםרכריהםפנימיעניןלהםשישוסעשיותמדרשותשישלהורותבנוהיהודיהראשון
לראיתנדנדולאועומרקבועשגלגלישראלחכמילדעתא//רהמימראל Iז/מוריאבאשגלהבמהוכ//ש •הנראההחיצונימעהניזחוץנתסר

העולםאומותולחכמי •והנדיםהנעיםחםוהמזלותוהכוככיםיתנועעמעשיםולהודיעךביאורלהוסיפךורצוניחפציכילולי •מזהבחיבוריו
כממסרותהםאך •תנועהלהםאיןוהמזלותוהכוכביםונדנעשגלגל •הפרקבזהלךא/בשולוכמשלים •בקרובלךמחלקאשניענינחיםבחלוק
אומותח:במידעתעללהשיבםמעצמיםולאהגלגלבתנועותונעיםנטועים :זוהקדמהחתלתלךלהקריםוראיתי

המם.השמאליהקטניםסזלותרואיםאנו.שהריקבועשגלגלולורמהעולם •ידועהדעתלהעמידשירצהמיכל •לדעתחייכאתהכידע
עוסדיםאלאכשמאלהימיניולאכימיןהשמאלילעולםיסצאשלאוהימיניאמתאםדעתאותולעניןוהכנהעיוזבלידעתו'ולקבלאוסרהפניולישא
 •כדרוםעגלהנראיתלאסעילם/ל Iחזשא/ברו.הואמשםיזוזוולאבמקומםוגםהתורהמדרךנאסרוהוא .הרעותהדעותמןשזה •לאאםאתה
בארמםאלא •העורםאומותבהיתחייבולאוזאת •וכוןבצפוןעקרבולאוחסרוןון l;גרתמחייבשהואמפניהשכלמדרךראוי.ואינוהשכלמדרך

.אכללצפוןחדרוםמןאולדרוםהצפוןמןהואותניעתוהגלגלםכתכימדרךשנוטהמפניהתורהומדרך •נולהא/ביןשצריךהמבהתבוננות
וגלגל •למערבממזרחהואהעליוזהגלגלתנועתכיסוכריםבהיור,םפניתהדרולאדלפניתשאלאהשי//ת.אמרהישרקומערונוטההאמת

חמולית
זי tמ~tי tlירסמ)ןמקיטלמגי)ן ~/ Ijrהצרפתייידאלימרכ)ןכמעתיק,פס ,כיזען~)ןערגינו~;;יועiיק'מ ~"כ I)ןפפבככ:וייסזיזרן·:וג)ןיור:יכ (~ ':iסtי~ריר Sן)ןגיו)ן S,מס Iס ,/ l:וגiי )*

 , .רכ:ו Cמזר :בנירשךראמךיימ'רו:י'רני
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ל/ז/ם l/חרמנ~נזא"לרמאמר
מפיעניזרשלימזתלשוזבקצרותתכליתרזה •בישרעתוונשמחהנגילהיזרזרו(~אבררוםוערקבכצפוןעגלהכיימצא •למזרחממערבהמזלות
ובזה •מעטיםורבריםקצרותבמלותררביםבכבריםעביןוהרראתרמיוןלמיבו'רעכאשר •שמא'יהימיבירלאימיביהשמא'ייראהר'א •מובקומם
 :בזהכיוצארכ'תחשרב-השיבו Iרביכיפסקאיןכי •רת,כובהבעניןוהביןהעביןבזהשחביבו
דרךאמרםכרונתאלאפנימיעניןרהםשאיןררשרתהשליישהחרק .'חימיןהצפןביןהג'גלשתנרעתהיתחסכרתםכישחשב •עליהם
עלמארקשהוהחבוננותואלודרשותפשטשידיעות.אלאבלבדפשוטםףשובהעלספקחביאאחאורב •וכו'ראינולאמעולםתשובתוישרה

שלאאוחסירחענינותכונתתחיחיובן.ואםיובןשלאעדחמעייניםרוביבכללוחנלג'ואלול l/ר •דדשאצנוראוכידריחייאסדנאכידלמאואמרזו
העניניםלקושיכרונתםהפרךהזהחחלקדרשותמרוביראהורפעמים •כראריתנודור IIכא •העונהבתוךסובבוהגלניכמקימםעומריםחמזלותיחנועע
שיבקהחלקוזח .ע:דניניסשניערבשיתרףרהשתתפרתהמ'ותההםונאמרררערמרקייםבתוכההערמדוהעץ •אותהחסובבהכריבתרךחרחיים
צריך.יכןשהרנסרת .Pומור.ירתר pשרפניואךבמ,וצתמ. pובהסרתוקררברחרוראומומאתישמררעומדהמז'ותועיגתסרבבחגרגריהיה.כןבמקומו

ודמיוןהררךמןר'צאתרטיב,ותיבראפןבמהרהפי'יפסרקושראבורהזהרכירפי/רדיחייאסדבאכיפי'זהווהמערביחמזדחיחרימיביהשמא'ייבוד
 •הרעיצרעלטוביצראדםירניזלערלםרברכותכנמ'שאמרומהזהחלקכאשרוסונסשהצירמקרמוערהדלתרינוריסובכאשרל l/ר •רדשאצבורא
ערשנארזכש l/קיקראלאוואםמוטבנצחןאם •תחטאוואלרגזושנאמרעומדרווצהי •מקומוומשתנהסובבהדרתשעיןכצירחערחדלתתסוב

רדוסרשנאמרחמיתהיוםלויזכורלאוואםמוטבנצחואם •משכנכםרחזריםומזלותקנועגמיגלרחוקריותרדחוקזהכיוהאמת •יברראול
פמניקשההפשטרת.כובבור,אךפשרטוא'אבתכויןיאזחכי.הבהיח.סרמערבמזרחפאתיביןהגרג'שתנועתשבבתררכירןחריכ'צררךואין

ראנירחבין.קשהשזכר.והסבותנעלסותחרעויצרטוכיצרהרראתכיחסח tכיונאומריםישרארחכסיחברייתאכסיףואסר •בארנוכאשר
ירגיזישוןכיראומר •זחעלברכיוצאכרשתחשרבכדילרב.יבואעריךספקבי~יזרודעת •הרקיעמןלמערחובלילהחרקיעמןרטמחחורכת
הנוףתארתהראהרעויצר •הד'ב,תחראטוניצרו'הרשיטלהמשילר l/רניוםם Iארמריהערלםארמרתוחכמי •חוזריםומזלרתקנועלגלגלדבוקה

tב'זו.ודעההארץלמטחזנן.ובלילההארץמןסהיתנלמעלחרחזכI דעתוולהשליטלהמשיליאדםלושישחענין.וכוונתבחוכיוצאספקיV ' 
תארתיולהכנעתכזהלידיואם •תמידכזנחשכתוזחויע'הנופוהנאתשהםו bהאהדבריםרכישזנעוכאשר •קכועיםימזליתחוזרלנלגלדבוקה
פסוקיםנשפתיוויוציאנחכוויהנההמחשנהעליוסיףלאוואםמוטבאומותחבמירעתהבריע •תחיהנהםשהלקוההקדמותמןתוצאות
ו'הרחדיצאתמחשבתרוימנעחר,אוההכבעתויזכיררהושיכניערהרומרות.ו'ברירחצונניםמעינותשביוםדבריחםבראים·שארסזוכראיחהעורם
לשניק//שוייחד •לכואלוישיכנוענינוויתכונןק/'שויקרא •אחרכדכררואה.אתחכאשרוחרושחרפחזוראיהחיותעםזח,והנהרותחיםסעינות
ש/רכק/משכככםעלהכתרבשאמרמפניוהחרשהרפחהואהאחד •הסברתרביכי ,שלמרועביבחיקררמח •זובברייתאשהוררברמהרבזו,ובןועתח

החזקחוארהשני •סנרותררךעררבמרותשוהנזרהוהראובשכנךנארמל.חכזנילאלבעלרהשיםבליחראיותסדרךאראאלוברער,הביטלא
ונקםוהעבודחיהאהבהוהיחודטיביצרתכליתנדולהזכריןש IIשבקIנפניזו~'איהמפניהעולםאומותחכזנידעתוהכריע •אף/הלחכזניולאישראל
וחייתםבאמרוטוביצר.וחיזוקתתורולאבאמדורר.עיצרוחכנעתושלםעינות tכובלילהצונביםמעינרתשביוםמתקכלתדאיחחיאכישחשכ
הרעאםכלורמוכר'מרטבבצחואםאמרוראה/כ •יאלהיכםיודושיםאומותחבמיכדעתפסקלארביכיחסורזהחכתוברהתברבן •ררתחים
רפ.סרקיםבארתםשתפיםבמכטאחערללבבריכבעולאוגארתוגאונויע'ה •שזרכבובראיההדעהשקולמדעתרעתםשהכריעאלא •העולם

בזהודיהאדםכלוסוףהמיתהיוםבזכרוןיכביעבואזבק//שהבזכריםנתבררואלו .חהכרעהעלמורחמלחהוא •ררביהםבראיםשסארזהר
מהללארכןעקכיאשאמרמהכענין •גאונרוהכנעתהרעיצרשברון •כר~ותםהלכהפרסקהיהקבועיםומזלותוחןרשנרנרובראיהברראילו

 :יכוןכאאתהואיןדבריםבשלשההסתכלאוםיתחכםינצחיואםרו •אחרותבדעותל l/ןחכחסיםמןזולתועשוכאשר
 •חשירמחמרידרךע'פסוקיםנפי'אותושאומרחרניעיהחרקחאדםכי •הקדושרבינוזחאדוןנרקאובאסת •ישראללחכמיחעורם

רחס.רחלילחההואהררשעניןהואהפסרקעניןכישארמריםהאמיןמפנילאזנרער,רנוויחזורראמיתוויכריענרהאמתויקייםהשלורפנירמעלכשישליך
בגמראשאמררמההזההחלקירמיוו •לחודמרקאזוולשאמרומההוא:םים rהכילבובתנררחרנה •אה?דושכיקפסאיןרפ.:הלרתבארכש

 ,שתתעשרבשבילעשר •תעשרעשררתכיבמאייוחנןאוורדתעניתרמצדאםיתתםמצדאלא .ארתםמכיטיןולאהדעתמעייניםאיבםןל'ז
שיברועד •ריבליעדכרכהלכםוהרי,וותינפירוששםאמרורכאשראומרהקדמראחר •שיהיחמייחיהארתרחארמרספבייאראירתיהם
שכרעדתךעריערהולא •כזהכירצאכלוכן •רימלומרשפתרתיכםצאים tהנ~הדרשותכלכי •חאמתהתכוננותעלעזראשארומהשם

אמיתיתלדעתהניעשלאמייאמיןכאשרקים Cחפמןבפסוקדרש :חלקיםלמחהשתלnתםקתםקמא' Jlבדבת~םזל"בדכרחים
אין •חרנקירתורהחביערקחאר:אשרבירםחנקרהmשםשאררמפשרטןפיערררשרתהםחמשהדהרשיתמחלקי 1חראשרהחלק

תלויםשאינםהגיע)ש'א(מי •יפסרקיםפיררשכירעאך •כןהדברהזהק,ררחנ •ההוגיםכעינירהנראההפשטזו'תאחרדכרכהםבתבויןלא
ישאבלבידםקבלהשאינםחתורהמריביבדיןרלאהרתמעיקריבעיקר.רהראבאורלתרספיתדמיוברארדיעךדמיוןצריךואיבןמניארהיותועם

דרךעלרמתקכליםהבאיםרכריםמהםריש ,הדעתהברעתיפימהםיוחאיכןשמעון Iרמשרםיוחנןא//רנרכותכמסכתשאמרומהענין
ומוציאים'ישאיכוליםשחםוהעניניםהמלות.ומשיאיםחשירמחמדיוגר':פיכושחרקימלאאןשנאמרחזחבעורםשחוקפיושימלאראדם~סור

לאאניכי •הישרבמחמדיהכינהתלמודדרךעלפעמיםוכחס •אותם
וכאשמעשמועחמחיתרווישמענפ'יהושער'רנריבמאםר'קפמםחעניןחיותוחכוונח •ופניסיחיצוזשישחדרשותחשניהחלק

יראיח .מקבלחרלאאמררהרעתמשקרלזהכי •רכאשמעעמלקמלחתמהיפנימיעניןהפךחיצרןעניןלרושמו •הפשטיהחיצוןהעביןרלאהפנימי
היהלאביררקבלההיתהראםבצדהכתובהחיאשכןשאמרוממהלזה .כיםהנבמירחכולםלא.אבלרובםהתנארכבר .גדולהלר,ועלת
אחריםחבמיםרראיםאבושהריארחתראיחרעיר •רפירושרראיהצריךר'ונרארתעביתבגמראשאמררמההחלקרדמיוו •המשנהובפיררש
חר'קיםחירלאקכלהחרבר.ראסאחרתרעתסרכריםבפ'יחושער'זרלתוהראעדןבגןלצדיקיםמחר'לעשותהואנרוךחקררשער,ידאליעזר
 •לפירושוראיהחואגםוחניאשסעתורחמתזאמראלעזרר'שהרי •בוההראביוםואמרשנאמרבאצבעמראחואחראחרוכל •ביניחםעומד
לפירושוראיחחואנםוהכיאובאשמעסוףיםשמועתאורמאליעזרור' :וגו'לוקוינוזחאלחינרהנח

הסיעריסערישראלכניאלרכרכפי'חארמררבריניכעיניספקאיזוכן •מינומרח~אמונהבעלוכרשכלבעלכלירחיקחזחררשפשטהנה
פי'עלרלא •השירכחממדיחבינהתלמורררךעלזהכי •מ'בןארתןלחייחנזכריםצריקיםשלששכרואריעזרר'עלירשנתכריןחאמיתירחעבין
פי'יהאשלאספקב'יהחרקמזהררשית "/זלח:מיםרתמצא •הדתכעוה//זמשיגיםחיושראמהיתכרךמהשםהשגתםחוא •הבאעו'ם
הראתנארן/חבנמראכראמרבעצמןערמדותדרשיתאלאפסוקדרשרתמחת ~רהמשיל •ממנהלמעלהשאיןהטובהתכ'יתרזה .פניםבשרם

עלכנען •כמרברלסיחשדומחסיחון •עררחרא •סיחרןהוא •כנעןהיה ,שלאמחראחראחדנרשחמתדמהוכן •מחולכשתחמהחיאההשנח
חנמצאותהדרשותרובכילהיות.וקרובשסועררשמו.ומחמלכורגושםכע. ,באעליומראחואחדאחדוכלכארזבו.יתב'ממנותחלחלשחיגינול

איאמערערעליואשיןהאתמחואכי •החרקמזהחםזוולברכריהםכעז//חוהחסההאףמןהמשכלתהנפשהמרטתעלראיהוחביא
 •עניגיםכחחלקרכיםלחלקיםיתחרקמדכריהסהחלקזהכי •פרתישובהלדציקיםאזשישנרהאתמהוככרדההדרעלראיה.והביארישריענו

כחתח'ק

XY 



ז~לם'רוםםכזא"לרמאזכר
דרוליישמהמעישותהחלקשזה.והאמתכרב-בהםשדכרנוהדרכיםהאומריםרעיתבהתחלקאזלויתחלקךדרשותכןהמשירריםרעתכהתחלק
 :שבארביהררו>עלעצמובפנירביעי :זהיהתבינן Iיחבמתם

איתםיזרבי •בחלוםבהפאויועישבאריהמעשייתהשניהחרקהחזהחלקירטייןהבאילשוןבהםרבוירושיתחחטישיהחרק
 ·יכינחשכלכעלכחםשיעטהאפשואיכילדעתםופשוטצחבלשוןמאהארבעטעיןחיהאצלערמאצלזטוראמואמו •דפסחיםבגמאר
נכנ:כתיאחתפעםישמעא' Iראמרתביא •בכרכותרז"לשארסווכמי •הפסיקסוףהיאוהאחרוןהפסוקראשהואהראשוןאצלרריש •גמלי

.וכמומותמקבהרבהבדבריהם.וכהזיכיןילפניםלפניקטורתלהקטיריעבדיהעשוריהיישמעםבכורועזריהשמיתםיאלהבניםששהילאצ'
עמהכושהעוי'י •עמהםושדברהנבאייםמראיתבהםשזברובמעשייתכןאצלכיהדבורזהלהנאתהמפרשיםקצת.ואמרואצלבניאלהכלוחנן

הםכיישחו.בעמולבושאיןירר.ואה •שריםכםחשזכרומעשיתרוכמיששהו'אצל •זהאשחרשביפסיקחיאהואחויןחפסוקדההיאחראשין
שאיהבמבערבוולהאמיןלחשיבייבא •שנכתבוכמובעולםהיירבריסיםורלאהרוכיסשביועלאלופםוקיסשביעלהיאוחרושח •וכוןבבים
בטבעיריעתווטיעוטתפיותולויבלייקוהזהוכל •חייבאכלאפשריעלדוששישרעהבעלכלכעיבייתכ!לאכיהכאילשיןמחיותיזהרוש

.שסרפיחנביאיםדרךשהיאז"להחכמיםיבררךחנסיםיבמעשח •העילם'איביחלכך •פסיקיםשניעליכ"שגמלימאותארבעמשאכילוהמקרא
כמ(החכמיםדרכוזודדרך •הנבואהבמראותשראומההפשוטבלשוןמדערמעט rמהדרשותהזה.והח'קזילתבוזהביארוכברהבאילשיןאלא

 :למביןהנביכיםבמורהז"למוריאבאשבאראלאאיבוהבאיבלשוןדבריהםשברובלפי •חל,ו'םלשארבהעריכו
שדברוא'א •שבכתביכמובעילםשאירעימעשייתהשלישיהחרקהראשיןהחלק •חלקיםארבעההמעשיותוהחלק •אימרכאשרבמעשיית
היו.וחםחבאידכרישחםשכלבעליטעחלאכילדעתםהבאילשוןבהם.והיצרכיכתוביםאיתםשתמצאמחכפיעילםכיאשירעישחיומעשיות
רנרחתמידבגמואשארסומהכעבי!הבאילשוןשהיאזחחלקתמיריםבדעותאיכריביםשתחיחאפשרורת.ועלת •תועלתמהםללמודלהביאם

בלשוןם Iחכמרבוי •הבאינלשוןאים Iנבדברי •הבאיבלשוןתירהלעניןקויבימאירענפלאמעשהרח.םהמעשייתשיהיואי •באמונותאי
.דברובשמיםיכצירותגדולותעריםהבאיב'שיןתירה.דברההבאי :דרכיםלארבעההחלקיצאכןאםקידםהבדכר

הבאיבלשוןחכמיםדברו •לקילםהארץובתקע Iהבאבלשדןבביאיםכדאמרם. Iבדיבתועלתממנושתלמידהמעשההיארר.אשיןחדרך
ן Iלאהבאימצא Iכתלמידכיבמשבההםאלימקימית.יגןיפריכתיגפןתפיחשהלכימעשה'ש Iלבב"ה/ל Iאוכן •בסיכהורוביראשושהיהמיכופיכה

מרמאאשסרימההדההחלקידמיין • )*ג IIכייאג IIכימנע.שלאמספרבסוכהיריביראשיימצאיהוהתירביבןייחנן Iרל,ראתש IIיבה IIבזקבי
לו'שחטיהרבהקםחדריבחדיסעודתאעבריזיואור'ובה •דמנלההייתא"כלואמרוהםtו,א •ראיהמשםכ/'שא'/ל •הביתכתיךושלחבו

שקרובגרו'החבורהכוופצעהשבחופי' .ואחייחעליהם Iוחמכעיזיראחמאברדומיה Iאמבכתובותוכדאמר •מימיךסוכחטצותקיימתלאבוחנ
 IIיפבצאורההיאהמכההיתהיאי'י •שחטיחא Iחבהמבהילגודללמיתהעוקבאירבכתביבהלאורתא •בצפראחמאברלרמיינכסיהכתבינה

.וכמיהיהמכהשתחיהעדז'/לחכמיםיבלשין •מחליו Iח Iימלשיןואחייהרבאתא •בנכסיםאיקמיהששתדרבקמיהחמאבררמיאתא •חמאבר
ייחאיבןשמעוןדרביכשלהירבלביקאןילהיהח:ינאי Iרבבכתובותנחמןדרבקמיהששתרבאתא •בנכסיםאוקמיהנחמןדרבקמיהבא 'Jעו
(שנפרדהרוחהפרחהעד •יכיןשביןעשרמדרשאבביייתיבל Iיאד •יכי'נמיאנאל IIא •עברידריינאשוראל IIאהבימרד Iעבטעמאמאיל IIא

לשיאזיעבייהעולםשלרכונולפניוארמ •חייס)ווחנשתמממנהלארIכעירpאערור •נא Iרילאורמריינאראנאחראא"ל •ררייבאשורא
נשתמממנחשנפרדחרוחהפרחחפי'יאוןיאחייהעלהוחמיכעי •שמוח :מספרובוזוררךובמעשיות •אתיתהאיבתורת

 .נפ'הפתאיםבפתעאיתןכשראתהשמתחהמריב.אלאבמיתהם IIחרוחכמו •ודעותבמדותתיעלתשנלמידמעשההואהשניחדרך
 •רנותפעמיםאדםלבניי,רהכאשרהחיההנפשמחלקיחלקלהפדח •כשמאיקפדןולאכהללענותןאדםיהאלעולםשכתבמסבתשאמרו
 :בזהכיוצאכל.וכןנפשהותחיוחיתהרחמיםובקשמןלסדנו •יקפידלאוהללעדדהאתזהשהמרואדםבניבשנימעשה
אותםדשבריאלא •באמתשאירעומעשיותהםהרניעיהחרקיקפידשלאיכלתוכפיבמדהלהלללהרמותאדםשצריךההואהמעשה

 •ככללואדםלכלנם Iעננתכארשלאנתכונןכאיווחירהמשלכתכניתחדרךוזחמאדנכבדתמדהשזוחזכי'ניטיםדבויםעלואפ'ןיוגיזילא
כפשטויראחכוונתיוירעיכינהווהנכוןהחכםמעשהבצוותכשיתבונןער :חוכהבתלמודנמצא

שפיעתואררויםודנריס •יחנזכדיםנאיסרכריםזההרזנח.רקמעשיותנח.חאממעיקויעיקרממנושנלמוררמ.עשחחוא •חשלישיחדרך
 •פשוטהבעביןאלום Iדברשמביעתלפיויקרה •וקטןיתפיאםי'בכרתשירדורת.פללהסגעללחונישאמרומ(חש' .ת Iתענבמסכתשארמוכמו

שידעולסי •אצלונסנעשהואאע'/פפשוטהפיעלההואהדרשלהאמיןהתפלל •ימיקושלאפסחיםתנוריסו Iוהכנצאולהםאסר •גשמים
דכר.ודמיוןויכירנוודת.ידההמשלעבין'ן 2Iיסציאור,יוידרךהעולםטבעשמיםבניךעולםשלרבונוואמרבתוכהועמרעוגהעשה •ירדילא

 •דש'מהקמיהקיימודהיוכושאיחרתיחנהו •סוכהכמס'מרי'שאכמוזהשהואבכונהאמונהאזכתתעליורההדההמעשההנה •וכוןעליפניהם
I חמותלמלאךחזייחדשלזכהספרישישאכניואחיחלאלחיוףליחואמרו.שנאמרלחםכצראותםיעונחהצדיקיםעכדייכקילשימער,ברך

ערניןנון Iאנש Iאדבוונלוחיואמושלמחפתחער ..וכו'עציבדחוחי IIעונאמו •וגו'אלהינוכה'אליוקרוביסארהיםלואשרגדולגויומי
מביהעבמנעהמעשהפשט·הנהריחמובליןאינוןין Iבע jרמר.לאתרביחזה;.שה'מ .ון Iודמ •יאענהויקראניואורמ •ענה Iיח'תקראאדהנביא
אירעדברהואבעיניהבראהלפיועניבו •וביבהשכרבעלילכלגסורה •רשתותמיםלהםהיה.ולא,רגלישראלעלואחתפעםבתעניתשארמי

הארץכלבדרךהולכיםהיוכילשלמהבודעהאלהשביכי/ל Iר •באמתלושנקדה •בקדימוןשמינקראלםי:ךעד •וכו'גוריוןכןנ"דימוןהלר
מןלהצירםתבחולותלקנותורצהאחרעניןאולהםשקרה Iחולמפני :בתלמודהרבהוכמוהי •כעכורוחמה

יפילחםטובהשחיתחאחותאוץאלההיאהאוץסןוחכריחם •הסותועניןפלארבובחםשאירעמפנישנכתבוות Iמעשחרביעיהדרך
במקום.ומתושםימרטוכיחישבשחיחמזגםורפיצריכיםשחיימהקאזריחיויוסיור'יהורהור'מאיור' •כיומאשאמוימה.וכמיהותיסח

'או Iמרפנאיןאשר/ת Iחשיבוצו!ימרטישםכישלמחחשבאשוחחוא •כידורא'/ל iשממחבנילאישפיזאל IIאאישפיזאא Iלההאיקלעוכאורחא
שבארמהמוכל •וכוןדאינשרג'והיש'מהאמרובדה •מברחו'אמנוסהמעשההנה •וכוןכיסיהייהיהיבלאמאיריר'כיסייחוליהיהבואינהו
עביןולחברהמשלקון Iלתהואשפירשנומהמרבדההואהמעשהבעניןדברישנתאמתושאירעוהפלאמאיררןביבתלהודיעךאלאנכחבלאהזה
לכיעביןימצאהדההמעשהבמיותהיסבאדםכשיתבונןאופשר •החירהיהורהדרן •במגלהשאמרו,מה.וכמוהוההיאהאישבהכרתר Iמאר'
שזוכרים Iמפנתתמהואל •בדהעתהלהאריךרצוניואין •ומרהמלהשלחדחמראוגרבאתלתאדעגלאאטמאא Iאושעלרןליהש'חאה Iנש

דות Iוחמשריםככללםכשילםארגדיתמעשיותחם Iבדבול IIדם Iחחכמיגובאתלתאדענלאכיליאה Iלשלח.חדולאביוניםתמניתכנוימת Iיו
עלחנכיאיםמדבויפסוקיםמפושיםל IIזחםשחוי •פשוטםפיעלואינםכלוכן •לרעחואיש;ות,מומשלוחרבינוכנוקיימתליחשלחדחמוא
הואונפסיק •האדיאתהכההואבפסיקשאומריםמהראה •זהדרךרגיטיןובגמרא •מספריאיןבתרמודהזהבדרךית Iומעש •בדהכיוצא
ות Iהעםמפשוטווהוציאוהו •דברכותבגמראאריאלשניאתהבהדעותבהתחלקכיואפשרכתלמידאדחיםוכמקומור,לרובמהןתמצא

 Iרצונואין .שניעביןבואיןכאלופשוסבלשוןאותואוסריםאים Iשהנבבשלשת.וימצאואחרותתועלותבהםשימצאאלובמעשיותהמפרשים

לוסר
נגנכ'] י~~נגןכנככס וS ~ r::] ~f" '~ו" )*



 XYI1לדחרםכ"םכז'ייאלמארזב

המעהשזהחאשרהמעשהחלקים.מג'הסירכבהסעהשידמייןבזה.כיוצא.ישסיםמפושטםחץרחארפירושעכ//פיהםישא'ופסוקיםכייירונ
עדוכו'יהושער'לפניהדבריםוכשנארסוחז"לשארמו.וזהשהזרבנו!שוטםש •כדבריהםזהמנהגלנהוג ·שישכ"ש •ומשליםחידותאותם
וקצתו •הראשוןמהחלקקצר,הזההמעשההנה •ת Iהשלישלכתם Iמזומנירוש.פסלחקבפרקמוריאכאע"זהעיר.וככרבעיניוראוהכלבעיניננbע

.הנההממעהשהראשו!החלקין Iודמעי Iרר.במחרק.וקצתוהשנימחרקחידותימצאכיוסודיעסורחנכבדסאסרלו/זלהםומצאנו •חסשנה
סעשהבדרושסתעסקיםאלוגבוריםשהיובראשונההנזכרהסעשהגרףאחדתלסי •דעירוביןבגרמאשאסרוכעניןדבריהםברובוסשלים
זבאיכןיוחנןר'שאמרכמעשהחואמבוארחשניהחלקודמיון .המרכבה •יתהו J _רשלוםלאימאלה.אמרלפניוהלכהשהורהאליעזרלר'לוחש;ה
המראניםקבוץבעניןשאמרומההרביעיהחלקורמ\ון .בחלומיראיתיאתהנבי,וכילו.אמרהשנתורצו.יא.ולאשנתרזהיוציאאםאניתמה
דברנו.וכברסודגילויהראכיזהעניןפירושאפשר.ואילפניוועומדיםבזה:ר Iשהורו.הנההיהמשלתאסרשראלהמאביוושםשמועיוכו'
חנםלכלספקכושישהמ.ובארנוברשותשלאלפניםינכנסנונדילותלבךרזוראיהוהשב •פשוטםע"פשאינםרכיםדבריםבדכריהםשיש
ובהכיאו .!ה Iלחל,ווהדרשותהמעשיותכח'קיכיאניואומר •וננרןעלא'תי.והעירגדו'הרראיהנככדתפ'יאההיאכי •בהעיניךם Iוש

ם Iשנסצאות Iוהמעשהדרשותכלזה Iפרשת Iכ •וחלקחלקכלון Iדמ'שיותהמסןהאחרוןהזהוהחלק .חכתמים Iתלס\דמנבוניאחרזוראיה
עלזאתאחרייקשהלא Iכידעתיכי •שבמין Iלמקהוובבכחבתרמורוכלם fנכ..בדיחלקיםשהשניל l/והמדושהשנימהחלקלהיותוקויב

הואחלקמאיזהויבין .שירעשישמענומעשהאודושכשיראה •המביןזהניוס .אדםלכ'לגלותםואין •ונפלאיםגדוליםועניניהםםמrדים
דבוחל l/זהסדבריםעלמלהוציאנפשיימלט.ובזהשזכרנום Iהמחרקשישםהדברסןואחנן •לךדע.ארתהוהמלשיםהיחדותדרכיבהםדרכו
שיטבעאו •בהםוכיוצאוהכסיליםהקראיםיוציאוכאשרכראוישלאעשיותהבידיעתגדורהתועלת iלשישמפניכוותהלעוררלבתהונןרך
ושאירעמצוישאינידברשימצאויחשוכ •הנמנעיםכדבר\םהסכלותנ\וןח\דה.משלוממנ,'ספק.כלי rבחקוממנוכחלוםממנושהיהכבוןייתראו

אותומו Iכהגששמויתכרךכחשםלכופרויכא •ונבראהיהשלאדכרייאהמבוזב:"תגדלמהחלקיםאחדדרךעלהמעהשנל.לפרשוכשתכוא
והאמינופשוטםפיערהדרשותאותםבפרשויקרהווכן •בזהוינוצא"רשותהכןכיודע •תועלתלךריבזהולהעירך •המעהשרת, Iאמיורע

 •תולהברבוטועהתלמידחז"לשאמדוכמו •ההואהדורעלארתםיותדרמיוןאולחקיםמשנימורכבדושימצאכיל l/ו •כבים t"מונמצאים
הזה.בספואליבסיועבצורהבאותיוודתמהגדולעמודהואכיזהעיקועשj;ןודת.בונןד l/.תבחגיגהשאמרוממהיור.ואוחלקיםמשניהומוכבהמעשה

לךיהיח •עיניךביןרכטוטפותלבך'עלכחורגםשימניה'ברוךאתהועתהבן'זראלור'מירושליםויוצאחמורועלרוכבחשיהזכאיבןוחבן Iבר'
ואליך •והמעשיותמהררשותתשמעאושתקראמהרכלולהקדמהלפתח •כהמרכמעשחאחדפרקלישנהא"למפ\ותורהללמורו Iאחרערך
ארחיהחולכלםהמפכםולאומכיריוהאתמממשכיריותהיה •גדולהתועלתדעתוומכיןחכםה Iה/כ Iאאכיחידכמרככהיארלכםשביתיילא/ל Iא

לדרךרצעדינוויכיןמעגרותינויישרכרחמיויתכרך.והואם Iומחברההכרכמוק Sסכבריבהקיץה Iהקצתוהזהרבעשההנה •מחלציךיצאעדוכון
 :אסןבמררךשמויהי •באורחותיווללכתהאמתבנר,יבותכל.וכן Iהשנומןהראשוןמןרמרכבהשראבמ~ •בחלים.וקצתואשרמ

הספרדימיימוןבןמשחבןאבוחם

וחררשותנרות tהדרכי
ואגדותדרושיםכללהיכבכללiכישבערחחלקחישלהקדושמספר

ובגrככנכ, ,ייימ~ובוןנככימגוגכיסךכעיךrכק"מנפיקהגכוריםב.לשטי
 iךי;:ןן !ן:;"יטךיגיס" Jנע~;:ןן;:ן,,ךpריסגיי"יי!נכו {',וומכךוחךיוטיסכככז
ךנרויסככ{טו[ככימיסךכרוסבמיו! pכ{תוי;:ןךכר;:ןסכט~ך Iנבפרקכמיטגוזממ
וכיוכמכקו{ס;:ןחרז\tוכקע iוכס Iמ pכוגכורותגוו{ותעריסגעכי!סכחיגכטו!זוגמיס

כו,"חוב;:ןןךי;:ןIכפיכ;:ןחח סר~,,ן:; Jנפrככ;:ןנרכריכ;:ןוגגרירכיס ןן:;"ויוב . !ן:;נ
ו"יח;:ןגזו ן:;י;:ןקנכ"רחסכסיס ,,::ממעי, i~ה '"Iו :I;:ןךר i "'ויס i~ךכרגחךסגגי~ךרר
כןרכ;:ןוגןרנר'רמ;:ן OOמחמניגרחי!(יבךנימי :ו'"גי"rי"י;:ןיסכררחיסמעסיסי;:ןס
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סעוכסגככעוסזריזותסחגמסכגקסותועככותסתחוסק Iוחוססכככתו~סתדכליסכד'
ומפכיעגיססחותסגסגעריךככפסוחכו i::וחסרוגסמעכמוfויך::ורנכיסספטיוחרגעת

ע~יססוו Sסיביסנססומ,!וגקייסגרוריסךנריסספגנס rגעגי!סיעיועומסר
גיוו!חגמיסך'גריעגסמגעינגג ) r 'גוף(ניטי!וחמרועגיססחוסיגגגכפגמוסוסירו
נמג'ועגס~עיגססימתומסרססגגותמןגוו~סרותחתגומסגוומי!רוחחתנגומס

חטר::ומורנטותכסגמותיתרו( iוכותתחוסמגקסחיסחכחכורי::וסמלחיקכעוכסfו Sתמ
 :סמסיריססמחוריסמ~כדכרנכוסמירכח

... 

חז//לאנרותעלמאמך
 ,rיזצלוצאטוחייםמשחרימ\חר 'כוחא;חיהמקובלרגאוןמאת

ןחב' •חרמידיםחמאמריםכררחא' •מיביםרב'יתח'יקבוג.דןתהמארמים
מןםריתחחכמחמעיקריעיקריםבםיגידיאשרהמאמריםהםהלימידים •הביאירים

המאמריםלהבה •הקלדשמכתביכתלבכםינארןאשרהםהניאלרים •א'היתאל
גלויהויפעתםמפלרסמתתלעלתםהנהכיעתה.עליהםלדנרצורךאי!המלסרייםהלמלדיים

 :האלה\\םהלמרר\ם iמעתהנרכראךכם.ליכשללמתעקשרלאעליהם Jלטעו Jלטרעואי/
המקוכלות Iהאחריפישכעהתררהרכר'לנתרכי"יחזא Iשהכשמהייעתככרהנה

הולכרתהרערתשהירשרארמהה'ה •ככתכילמדםאסררפ"שכעם Iשדכראצים
לנמצאת •מתקצרתלהסנראמתמעטוהזכרל!הזמניםוחליפותהכללתנאורךומתחלשלת

 •כלילהמצלתוני'נספריחקלקיה'לעשלתעתמשלםנחרלכ".עמשתכחתהתלרה
שבחששאלראלעלדהתנלננללחנח •ןחגמראחמשבחכיילהלאהימיםכ'קייםישארלמעו
האלהילתלעיקריתלרהסתריחלקעלג"כיחלשהיהראליהמצלתחלקעלשחששלהלאת

 Jרהר'ניהמצרתכיאלרי Iכוזה •הסודרתלחלק Iראלהמצותלחלקשמצאל Jהתיקל Jאיאך
 Iראו Jא'הסרררתחלקאך •קיראלכל Iכליכניאורכספרכתכר Iאםכללהיזק Jאי

עמקםימצרריאהמרשכרותיקרמצריאהשםאתטיל Iיהררצהכי Iיפבנושימסרר
ראפייר •רעותמררתאבשיכיר'סתריושימסרויתיהכישלככררינו Iא Iכיקרםמצראם

יצליחוולאמאדעמוקיםנאמתהענינים Iשהרעמקםמצרלאם •מחוכמיםחכמיםשיהיו
כסיםשכליםנםיפגעללאם •היטנהעילונדרכילמדיםלמלהשכלזכיאנשיםאלאכם
רעלתודעלתלשינלשיםהיקריםהאמיתייםהעניניםיוציאל •כעילניםמ'למדיםבלתיאף
לניםהאחרהדלרותמויאבדויאלמען •ארתםלנתלביחייבוחריואתיבצלעגמריכ"ע

המפתחןתלושמסרומיאלאעליוס.יעמלדילכלשלאחידלתלמינינעלמיסבדרכיםאך
המפתחלתלונמסרלשלאלמיההםהחידלתליונלרשלהרמזיםילננלשנחםחכלליםדהיינל

מירהשאירלםהאלהלהמפתחלת •כללנכתכללארכאלולם Mההספרכרנרילפניליהיו
אחדירם.הם Iר Iלתלמאלאימסרושלאסמכועליהםואמנםמידםשקכילםהם Iר Iתלמ
מזהירשיהאומלמרמשכיללכיציו iרכהזהירורהמה •דוראלמדרדוכן •כהםם Iהגונ

המפתחלתלאיןלהםהקיבלשכל •לימלדצריכיםלחידלתםחכמיםשדנרילכללסכדיז
ליעונילאישיבאאםהזאתחאזחרחהזהירםאחרילאללם •ליכשלרלצחא'אנל Iאנידו

אתלוס.יהיהבראשלרמללחנחלנשבראחלרלכש'בידלאינםלחמונתחלתבםלכנלס
 :הצי'לנפשם

ההשאלותדרךהלאהא' :הםשלניםדנריהםאתנםהעלימלאשרהררכיםאך
 Jהדמיליס,רעלאשרהמריצהכעליאצלהידלעיםהחלצייםחררכים"להםוהמשלים
 :כללירם Iבכרנההסהפעולותאוההםהמקריםשאיולמירפערלותמקריםייחסווהמשי

 •מוחיטמאמר.ויאמרויבארוםויאהעני( Iתבאעיימו Iשוהייבוהעיםררך'הוא-ח
לIכיאוא' Jזמ Iיפאואחתכח'נהלפירהיינוגבכולאלאההראהמאמראמתת (';'ו~

וכוב •לישבתש '""בילמלחלופבוללחהיארם.ארםשיקחימי .'אמלרןםאינלשא
כגבללידברכליהיידע •תנאיחםונלרשרלאיעוזהאתזחכסלתריםיראירביםמאמרים
ממאמרילהרבהגםקרההזהשכמדקהתראה.לככרכללסתירהלנליאמיתיםימצאם
אלמאמריםס"כששתמצאהכללנהנזאתהדכרנעשהשלאפ"אעוהמצותהרינים

ופירשום •זהאתזהיתסרואלהאמתעםיאותויאכהחלטאותסשכהכיןדכייתות
וישרים:ם Iנכוחכלםונמצאוכגכליומהםא'כיוהעמ'רו Jעסקינכמאיהכאכאמרםס"בש

ם Iנדאבדכריםירמזלהולנכבדגדולעיקרזה Iשא.להואהקללתהראהגיהורך
נכנדיםעניביםעלבזהמכללניםלחםההדילטיםכמשליעילייים.לנלתיקליםלכאלרה
 •האלחנרמיזלתןמכירשיידעמיאצללרס.הערהרם.חחםחקליםנדבריםאשרלרמים
לרמיםלמחשונלים •יהנסרתיםהגללייםמהדבריםי Iמחשנלתןלנשאבשכ'ללשלטטלילדע

נחישנ~אבידנאאדלאיכודחילפיכלילאסינלתא •דללרדיבלילאינקלתאכשאמרלס"ד
חז"לרמזום Iהסודלתסעיקרירניםשדנריםשתדעצריךעלד •כאלהמאדלרנים

ר."סונדורותם Iמלמדו Iשהמודיס Iהל Jמוישתמשל •הבתלניתאלהטבעמןכעביבים
התכונייאוהטבעייההוא jהענילהםהעיקר jאיואמנםוחתכונה.ות Vהטכהחכמהאנשי
היותהנרמזהעניןאמיתתעייגרעללא'וסיףיאכ"לע •כזהלרמןזשרצוהסוראיא

הסלדלהלנלשחיחחהכללנחכי •לאאואמיתיהלבישלהלאשרההואהמשלייהלכלש
יכללהיהעצמיחעניולאלתי •החכמיםביוחום.ברירלתמפלרסםשהיחנמהההלא

איתובעלאלתלמלבישהיחןכך •ארתיםנדלרלתחמפירססכוניאחרנלבלשלחתלנש
שחז"ישתדעצריךאלחכללעל •רה.םבדלרלתאלתיאלמרהיהאיללעצמלהמאמר
למינ'רס.רלחנייםסכחותלמתפע'יםמתנהגיםהגשמייםשהדנריםהללכיםלשיטתם

ה'ב,לילניסבהשפעתמתנלעעיםהשפ'חיגללםרכרילכללהמזיקיםהשדיםהמלאכיםדהיינל
לואפשראיהזההדרךיכירשלא.ימיברלחנייםררשםם Iעלשהכשמיים Iרכרוכן

ונדכרמודיים Iהלכמאמדיםרכדנוהנהערוהנה •וע'קרכללרעתםעללעמורמעולם
 :אוריים Iהכבמאמריםעתה

אלבםיכללנלאשרחלא.האימיניםלג'יתחלקלהניאלרייםשהמאמריםדע
הלאחנ'המיו •יאמרלחוכאשרדעתםלפיההלאהכתלנפי'ליחיחממשהכתלבניאלר
שוגתיבשחבו"'תל"זקבליקבלחאבלממשהכתלביםניאלרא'בםיכללנללאאשר
ילרההכתלנשלשלןבכיאלרלכתלבשרצהמהמלנולחכתלביםרנ.כיאים Jלכהתלרהאת

רהם.כדכריםאלדה.לאנמעשחאמיתיםרביםעניניםלרמלזג"כרצהליכידהלעליל
אואותילתכקצתאלתםלרמיזאלאנכיאלרלכתכםרצהלאההםלהענינים •הנאמרים

שלאינודאיככתוביםנרמזישכםוהרמיזותהחםהענינ'םקבלול"זוהמהרתלמקצת
שיהיההייהבורצחבזהיאהד'כי •כליההואהעניןפ"ע .כויוהכתוכישוןיפרש'תכ(

 :אותורומזה Iשיהאלאההואהדכרמגירהכתלב
והמי/



חן/לאנרותל 4 ,מאמר
tטחכלולבררךהקורשספריאחחכחיבשיכ.וי'חז'לקביושעיוהיארג'רה'ב'!

מיתיס I ~חסאשרחעניניסכלעלבחכמתווחקי:ןאמיתיסרביסעניביסרח.יארגחר
 •ר Hבסש'וכמושוניס S!רב'בררביסאלאא'בררךיחיחלאשאמתםתאעפ"החואנבושא
ע"פר"זןחמלותלסבולשיוכלוהחבנותבכלשכשחפורשובאופןבררךחחורחוכחב
דח.יאבחגרהלבלולבאמתשרצחחמאיתיסחעניכיסכליבוארוירועותומדוחכלל,ס
,כחיבשחבהונמצאההואבנושאחלקבצרמקוסלחסישאשרחעניכיסכלכללשדס.

ז:זכרנו Iחכלל,ספ"עחחןמחמליתמובןלחיותשיוכלמחשכלבאופןכלסחדתכביס
כלסיו ,איךלועחרבחוחכמהגרילל,מוויצטרךערייןאמנס •בבושאאמיחייחיח

שוניסבצרויםאלאא'ובררךא'בצרכלסאמחחשאיןאומנוככרהנחכיבואמיתיס
מרס. • lחרמיוצרעלמחס •לברא'בכחינחאסיחיסיחיומרס. •חתמלפיסובררכיס

 ,כחוב,חעל,ומעלחעביןוחואחגמולצרעלמחם •מחםרגולרתדת.ולרחרצעל
פעמיםסיחשבחעובשאווחשכרורח.ובחחזכוחצרעלשרר.יל"זברברידס.דר.בחשבסצא

חמועטיחשבוכן ,לחםשיחלוונתאיסאיזחספכי •כסציאוחודח.עררכחעררדס.ציאות
לשבחבחןוחלחעשולאארחוביםסחב"כאור"לזש"מוחוא •כסועטוחמרובחכסרובח

אפשראימאררביםפרטיסחאלחבררביסויש •לגבאינחןותלחעשולאראשוביסכך
שיובןאפשרחאלחהררכיסמכלבא'כיחואלרעתןלשיצטךרמחאך •אוםתלקבוץ
וע"כבחחלטש"כאמחיחיחלאחררכיסכלובשאראמתיויחיחאחרביאוראומאמר

באיזחוחרעתחכססאכי •נאיחובלתיכיזבלכאורחשיראחמאמררנאוןתתחנלאל
חואת"חאלחהחכמחעיקרחיורעואולס •בחחותמצאאמתורתאהשיובןראויררך
מחכל Iבזכאמרבחחלטשלאןלחקרמחיבכרואמבם •גבבול,חסחאלחחררביסירע

כלל,והסוכלל,םמרןחחךחלררבישאלאפ"עכאחמיחיחכמלןחסובןהיןחשיןכל
ןחןאאחרמקראאישיררושאס •בבקלחטעןחבזחל,פןליוכלכברןהבההחגרח,

שיחיחאפשרחחןאבררששיוציאמחשאז •שזכרבוחאלהחכלל,סמןחשחמשלא
שבררביוחעיקריחיהאסשאפילואלאעווילא •פביסכשוסיאומתלאאשרגמורשרק

מכו~~

X זX 

עהניןעלחהןכמיותחגיובחאץכיחהיאבכחובכיזבשיחיחאפשרחנח •אמיחי
טעיתשרס.חבירוובריעל 'אשיאמר"לבחזלפזגימסשחמצאבמןשימזח •רח.וא
ההגרחכללילפיחררושכחוצתאשכבגרוחשחבשחבחרח.ואחחכםרעחלפיכיוזח

 •חרורשחשחבשכמחכרכריחסלביבחכארשלא.ואףביכירס.מפורמסיסחיושכבר
 ' eלהכל •חקושיןחעלישיכואו •חטעוחמקוסלזחזהירמזוקצרוחוחלבמדס.דגח

 •ררנירס.הבבותלבויקשהוע"כאצלבוכןשאיןמח •מפורסמיסאצלסשחיוחררכיס
ימצאלאמיםתהאלחחררכיסהיורעאך •בחירוציהסביןבקושיוחיהםביןבהבחותיהסבין
ישראלש'לגנותןבמסבושרוכ.לךערפסוקמ"רכשורשמ'ר •נכוןעללפניוג'ויחכ'

ובמצאבידסחכללהיחשכךלפי •לשבחאלאלגכאיחשיריסשירוורשיןאין •לואמרו
 •כשלעצמומצאשארנהסל"רכשורש.וכןהקורשהרוחמכווכתכוטהלגנאיהוורשו

שבמעשהבשיוסכללמפביוזה .)ז"מפ'(ב"ר"ללרכ"ראבאקילעוחהברח.יאברכיהר"א
חיאשכךלחיפךורבשעיס •לשבחלררושצריךלשבחלררוששישהמכלחצריקים
דר.שעיסשלדר.שעםרטיכלעללרמןזחיחחשחכחיבבמלןחח"חבישלשבוובחוחקבלח
מדגבאיבדס.שיחיחשאפשרמחכללחעל,ס •בצריקיסולדפ-ך •גבוחסחלקיכלולבאר
הכוחבלשיטחשילךצריךאמיתיררשלררוששרוצחומי •שבשבחסמחכלולבאר
רוסזיסהיוסחמלבררת.ורהשכחובי"לזקבלועוו •פשוטזוחלועתו,יסכיסשאו
אועתיריסארחיסעביביסעלג"כרומזיס •בספורמגיריסשחסחעכיביסאותםעכגס

חיחוכרב •ביוסשחיווהכלל,סרח.וקיסע"פררכולפיאישירפשוסב"וע •עובריס
וחמררשיסחש"סמסוריועסלוטרחוע"זאך •חאלחחררושיסבמיןא'~ח'שיטאפשר
חרביחסכלבחברחושקלוסחאמריסכלוקבצוברורוחיחסרשומיסחבמיסחיואשר
 •במררשידס.סיררוסלדח.אמתלדס.שראויבררכיסומאומחיסראויסרכ~אוסואשר

מקחרבבורצורפושבלסררכולפיועביןעביןבלאמיחיסעביביסכרםדגחומעהת
מחאלאבספריחםסיררושלאסומביסאבחבוועל,דס. •באמביסובמצאושזבדבוחמסרריס
 :היטבוחנן ,לורר.אויחררךלפירברכלבאוחומצאוחושחקרוהו

זה'זלהחיותחירשצביר'מרהררגאיןלהרבז'פיהתלמודנמואסמפר

האנרות

 •חתי~מורמןגרולחלקחס.אשראגרחסעכיביערולרברלנוונשאר
שאין Cוחגן •חתלמוויסובשביוברייחותבמשנהמפוזריסובמצאובתורחגרויומקצוזג

 •אחרהמצמאוערגדלחמעלתס.חכהולמעשחלהלכחובצרכיסהכרחיסעכיביסבהס
ותר ttI •וחיסזרזחהעקריס.ובכלחטחורחהאמונהבררכיאוכחולחשל,סבאוכי

ללמרוראשובו:בראשיתבאו •ומבטסמגמתסותבל,ת •על,חסחטבעווישראלמשח
וכולס ,וכרוריסאחוביס,בולסישרותובמרוחבבונוחברעותוחשכלביבהמרעאותבו

 ,עולםשלברומוחעומריסברברים ,רבחיחכמח •קצריםכמאמריםיצפובוקרושיס
שמחןךאגרה,למורחעולםוהיחשאמרמילהכיררצובךעקבפרשתסנפריחז"לבמ"ש

סו:ןבח Iחמ:סםירושדר.מכ"סרכיבוש"מועיין •חעולסוהיהשמארמימכיראהתךכ
זכר:וא!כשיכווכתיאשרלול,דפ.ילו!?ופיס,רכריכאןלחביאמקוס lוא'הלשוןכזחכרכות
מכליוורז •חדחמעקריעייןללמרבעינייקרכי •מעטבולבארחאמונחמעב'ןובר
חמצוחמעשחאוחכומלמרות •בחוראחקכועותחלכוחואם :עכ"לאלמוהואשר

ואופבי •בטרר.חחוחחכמחאותבוללמר •מצרסחאגווחיבואו.רגהחאבריסבחובוח
 •חאוסביואשרחפשיתבחירתמעב'ן •ועובשגמו!., •ח'יחורחייבו •האומהנעדקי

דגפשמאיכוחהברואים'כלעלת"שחימחשגתחדגבואהורזי •חסלאכיססן
ובפרטחרבהעורוכדומההמחיםותכחייתחמשיח,בביאתחאמובחמן •!חשארוהת

תכחלתוהחתןסיסחסתןמיםןחנביאיםחתורחפסוקילכארעניןברובחאגרהרבריבאו
 •לכררמזבררךבקצרחוםעסובבאורבארוכחפעסחרז'סבאלוררבו'ליחזחהשקפח

איךוחסתנ:ל •הלשוןכזחשתכב iלראשושבעיספרקבכוכיסמירחדר.כש"מיעי'
וזריס t ~וסופיםשבס'רוכ.עיהל;יוןרגי;זיסהגז.אשרחתמאיסאיםהמופחעניניס
וארחי ~זזישיישכ"כפרקבבוכיסבמוחררר.מב'סרביבומ'שג"כ.ועי'עכ'לבמררש

 •באמתחכמיסלחקרא.שראויסל"זחכמיבושזכרוחמאמרזהנאשמעשכזרתימחזכרי
חואל." lfמאמרסוחוא •ורח .nרסתרירובורר.אחמכוסח.כל.וגלחמסופקכלבאראשר
יסופקשואכיאורשזכרתימחבלבארוככר •חרעיצרחואדס.יתסל-ק,tהואשטן
שניכרי,רורבוב •וברייתותמשביותחרכחמציבווכפרט :ע"ששכלבעלכל

 •יחפזהורותהצרוםותחישרוחחסרוחכשרוןאותבוולחורותללסדכאואשרדת.למוריס
 •חפוושלתאומחבנדיכפרט •חחברחאבשיכלובגרזולתיבגרעצמיארסינחיגאיך

ובסררר Pהמוכחכמתח'~מק '"עוקצםת •חנסיון '''עקצתם •כילסחעניניסאלווירעי
מאמר Yש •אבותלמס'שחקויספרקיסבשמונחר."מב"סמ"שועי' •המריכהיגחגח

בכלמר Iשב'זה •כחחלויסתורחגופישכלקטכחפרשחאיזהס"ג)(ברכוחקפראבן
על(ו:ורחמועטותבמלותחעב'ןזחז"לחכמינוכללווכבר •ל"בזחוכתב •רעחוררכיך

חגרילחעביןיחספרואיך ,המלותחוכן jתבח'כשאתחער •של,סחחוראחחעביןזח
חז'לררנייראשית •עכ"לספקבל,אלחיבכחשבאסר.תרעסועטותכסלותוהעציס

לסען •וחסרוח,חרעותבמעלות •חעםלהכשירוסיועריםסחוקביםכולס •רIנoרשכל,
 •בםחמחפ!!רה'אשרישראלעס ,בחלחוחכליעקכישורווערתלחקראראויםייחו
כיסווותרכרידס.שכלאצ'ביספק:ואי!יסח"ח)סחל'ח'פורמב'סא"עפ"ויומא(עי'

חז"לר~'שולפעסיסרק •סחכעלמסיניאצרסהיומקוכל,סכולםחחורחוכעיןיחא:כינה
למקראחעניביבןכללחסמיךעתבכלבררכס •חבררשותרוכ.וותרךרחיסרוותגאלו
באבל mספסקשוסבל,ונכוואמחחובר.אבלחזוכרבכחחיטבצאלסישחרוכלמען

האבריסוחובוחחמצותכמעשחראינואםכי •ח'רעלמשח 'חמאתפהבעלמקוכל
יתבדגי " rאמסיבימקוכלותחלכותלחםחיה •חרתלפחרתפרוזרורכעיןחסהאשר
כמוהדתייסוריחאמובחכעביביקווושלבבובןו"וקסכ'ש •וסעמרסמצכם.ככלםתכ

כיסורי •ראשיתפינותשארוכרוסחדגבואחורזי •הבאעולסוחיי •ש IIחבשחארחו
מהמנח IIבחק.כהלשבאח •שבכחבבחורחמזחספורשבאלא.אשרוחאזבזבחרהת

 •ררשוח,וסבתלמוול"חזאוחבווחשאירוחמחסןרהלשל,ם •לבניסמאבותשוודרישו
לקצרורשאטובמקוסקצרוחבמלוחברמזוקצםת •מכואריסקצחםםrרקונליתאל,

ירועואגן'ותבמדרשותל"זחכמכורךרשאין:ומפנילחאריךשלאפ IIלמשחשבו
oיחומעוi גצוסוח~.וגוזמותזרותהרבהראשוכחבחשקפחדכרניהסוברןא •הםע"ניס• 

כימשפטןבחריצוחולחחל,טחפיבותנאלועל,בוחלוקלמקוסר'ןחבעלמצאוכאו
 •מפשפסחמרקאיתחוציאוצורךשוסבל,ומכחיל,סזריסעניביסעיבינובוכחחציגול"חז
דר.בה,לבדאחעביניסבאלו'לחזורכירגעיסחקוראלפבילחראוחפחמבטישמחילכו

חז'להשמתשואשרוחמלוחחשמוחכלג"כחמאמרבחמ'זtךואכאר •ובדריססוגיס
לחז"להגיעואשרוחסיבוח •זהשסתחתנופל,סאשרחעניביסוכלאגרחכרבריבדם.

 :וסובזצרחקכררךוהכלזחכררךלהשתדל
כיוהלכיןלרעחצריכיםכי •ויקרהקטבחהערחלהקריסאביצריךוכתחלה

סחכסיחןוכרייתותדת.למודיםןבשביכמשביותכאואשרהשוביםחמרבריסחחכמיס
חחכמחבמעלוחחשלמוולא •אחתברעחכולסחשוולאככלמחכסיוחןישראלארץ

 .,כטכעמובחשחואכמו •וכאיכוחבכמוחמזחזחכפררורק •אחחרגח jlPעלוחיראה
 NJממעטרוחהיקרוחהמעלוחבשארוכן •לזחזחרומחארסבנישלשfi1'אעםתהורבים

בשיאזהקןהללמעלחולחשוותלדמוחנוכלולאמחנירואחדאישכפרר •בעל,הןאח
 •חקדושרביכושלוחסירוחוביכתיועוצס •עקיכארביחגוולחאוסומעלת •ישראל
מילחארבאגבראראמרתרעב)"ע כ"'ב"כ(עי'דת.באיסמאחרוניאחולמעלת

ע"ררדר.יסזלאחרכבילסימרו'יכא '''ופירשכוותיהעקיבארר'סשסיחוסתאסרח
דגבזאהשנפסקחמזגתדצהיקשמעןןמזמןשהנשיאיםחדברוכלל •דר.בחסמנוחכס
ראשיוכן •ישראלכלעלפרוסחומסשלחסתקיפהירםשחיה •הקרןשרכיבוער

רכ.במובכלישיבותוראשי •אסיור'אמיור'יוחנןר'כמו •ישראלבארץישיבות
ירענואשר •אשיורבהובאורכחסראורכורבחיחורחורביבחמןורכ •ושמואל
 •לחסבשמעיסחיוחגולחבניוכל •ובחכמחבתורחיוסצסו;זתוקפםא!"יבוובגלח
חמצאאשרמקוםוככל •יחדואגחרוהברכחבמרקאחנמיסוחיולפקורםתונרציס

וחן •וחכםחסיראםתעלחן •ואוחוםתעריחויגחו •כאגרח Jוחכחלכחחןמאמריהס
ולחכמתעמנובנילמצביחסלחשישופינחענ'ןככלתבונתסועומקלבבסרוחבעל

תכלמודסובאיסחכמיסאיזחתמצא iוכיראח:אנבאימהדברידס.לקבלוצריכיםחדח.
ע"א)ק'יז(ב"כחוס'עי'כמ,ןאאפי'בקיאיסחיוולאלכרכחלכחרקעסקזלאאשר

 ,!;'גזכה"קמא(בבאשראיבו'כסובמקראכקיאיםח'ולאשחאמוראיסלפעסיסרסציבו
טוככיבחםנאמראםשאלנירחשיבטובכיבאמרלאחראשובותכרכרותמחסםבי

רארםספראלרבאכחורבירשבחאע"גע"א)ר'כוכניס(עבורחכ"גועי'יודעשאיכי
הביהואגוולרארסאמינאכיאבחור'לחסואמרהמיכיסיהשיבירעדלא •חואגרול
תמעסקיןהיודלאאמוראידר.בחחמצאלחיפוךוכן •בקראילאאבלכתבאימיל,

כשםחז"לבלשוגחחכמיסאלו.ונקראו •חמקראוחוררשוחכאגרחרקכללבחלכות
שמעראגרחארכביןמןדלמאבעייובחרבירמעשרותא"פירושלמיעי'ראגרתארבבן
רכבןרפל,גיחחו'ץם'ירושלמיג'כוסציבו •לבכבופלגיןלבכבואתהססואחיבולח

 •ארסכביסשביסתעברתאשחאסרוראגרתאררבבן •ראגרתארבבןעםרחלכתא
שמעוןורכיברכיהורביתבחומאורכיחלויאכיןורכיבחמביברשמואלורכילויורבי

לדס.ואין •יאגרוחבמררשוחרקחיחעסקיחסכלוכרומחיאירבןפיבחסורכיחחסיר
שמואלר'עמרא)"עטי"ב(מו'קחש"סררבייובנוז"ועפחלכותל, Vבכ'ןושסזכר
 •בביוויחראשקלוחחכמיסבחגולארביביתשלשפחחומחרגל,ועלבחמכיבר
מרבבוהיחנ"ררשבוחייבו •ש"עמררשאבביסבאהאיובאראחיוקמןמאיז"דא

צריכיןספקרבל,מזחושפטו •רהלכחארכבןשלחוערלמקוסכאולא •ראגרתא
רחשרברמצאחי:עודע"שחבירויל,חשריולאזוחלכחבעביןרבריועללחשגיח
אואחתבחלכהחחלמוריםכשבימועטיסלפ'~מיסרקזכרםכאלאאשרחכסיםרבדר.כח
עללרעתיבקראמגרלאחיצחקר'כמו •חחלכחשסעלרקעח.בכלבקראואחתכאגרח

שמואשראחרנחסמצינווכןא)"עכ'חכמגרל,ם(כ"סשעשויןוחואשאמרחחלכחשם
לברכהסול IIמוזדס.ןכיעבורחפסולשמזוחסכשסחריןשאמרספביזוחמאירכי

סןרשאלספני )א';ע ג"'(בזיורחומיבןבשסאחרחכםונקראב)"ענ"ג(ברכוח
 •כייחיח וf-רחימנאולמאאו •אותתשאלחועודבןל,לכשיחיחבזיר,."יכיאביי
ר'ואחבמוחאיסורבשעתמקריבואר,חורחק"'רגמילח Pפ'כירושלמיצמיבווכן

שמלאי

דליתא)" nי l/ע(הקדמה

ויייי "
 "' ,ג\'"''tו



מנוא
יבדבריךקראיעשדרשםשיעדביראאירבריביאר •יתיעשיךירבררביראשמיאי

כעזריהיהיה' •ארםשיםביהתעורראישחדעביןהואכי.ודעבהרה.ועירישיתע
 'שהעמשי'ואביםשריקום,'דיחס ,דת.ימודחכמיביןמציבו:ועורזאתמציהאמצואי
ללהתפלהיח.ועסקםנסיס ,לבערק •ואגדחכחלהמאמרוסשבנייאצבורעואלרשא
ואבאר"כחבינאורביחמעגלחוניכמו •צרהתעב 'חאלכערםחעתירלוחעםבורע
עםכחצלתיםלמשתדוחיו •חובורכחכמתמפואריםחיווקצתם •חנחבאוחנןקיחלח
שחישבכמוע"ורג"רשלחכירורי"זהאיןרעתילחנביאבןיחושערבי.כמוראלשי

בןראיבן 'ור •פסיסאןבוגביהח •אחריןבזמןחיזהח"ריברק •הדוריתסרריבע
חכמיםוהרבח •צהדוקיםטענותעיהשיביאכתםלבממהיריםהיורקצתם,םלאצטררב
רחררבביכררנקרא ,בשנהאחתפעםרק •הוערביתלבאראלד •בתלמרדבזכרים

איזהמרדלכתתמצאאםבזההעיקרלכן )ב"ע 'החגיגהב"עט"משבת 'עי( •מארי
אשרמקרמרתבשארהאישררבימקורםרל'\ןחלוהאומרחואמילהשגיחצריכיםמאמר
נראחאשראחרוםקבמדבריוגסלבנקחביןלנובלזחי, Iעו •וםיבותיומקריוואחררבר
כן •םלאצותלמקובחמצותבמעשחבות'השהיחכמורט :ראשונחבחשקפהזר

ובפרטראשוניםמרורות ל//חזאצלמוקבלמורלובתבכוייתותהמפוזרותאגריתהרבה
,םלהגרוחייוימילקורותומתיחסשנוגעומה •ייבכהאמונהקורותלמתיחםשמה

הקרדמתויראתםכצדקתם •נולאציתפארתהיוםעומדשמם.אשרבעםהמצוינים
Iכ"שכעתורהשארכמומסיבימקוכל,םהאמונהרעקריהרתיםודרתהיווכו •חכמתםל

מהלכנים,מאבותהםילובקמהיהוהאמונההעםקורותםלראוהתורה,ופירושי
כתבגרוןבןחזקיהבןוחנניה •בימיהםשאירעמההראשוביםרורותאותםשהורישו

יוםיורבי •להםנעשואשרוהנסיםלישראלשאירעוחצרותלרשוםתעניתתילמג
ל I 'חזחשתמשוו'פעמיםםלעוימיבקורותרקמתעסיMןאחתתא l\ברםלעוסררחירב

ש"כממסורתובלשוןגמיריב'שוןהמאורעותבספורמתעסקותאשרכא'ובאגוות
עשואשרהנפשואתשנאמרבשעהאבינוראברהםגמירי )א"עט'כוכביםעכורת(

מתואבלוכוישיועמרםבנימיןגמיריאמרו.עורהוהשניוורתתיןחמשיןכרבחרן
יבמות(אצטריאצטרוידראדההואדבנתיהגמירי , )כ"עה"בשבת(נחשלשבעטיו

בתשמישאסוריןישראיכמקומםארששרוייןושכינהשארווזמןדכל.גמירי )ב"עו"ט
האשלככשןשהשל,כםהיוםבאותוונעשבסיםששהגמירי .)ב'ךזג"סרוכיןיע(המטה

סנחריבעםר l\נשתאוןנבוזרגמירי • )ב"עב/ Iצסנהרריו(הכבשןונפ(ן!'הכבשןצף
ביוינומסורת.כמומסורתבלשוןיםלובקמעביביםהרבההזכירווכן )ב"עח"צשcב(

אמוץמאבותינוביוינו.מסורתב) I 'עב"יה'(מגיהמוהמואינוארוומקוםמאבותינו
(סוטהמעשיהםשםע'מרגליםתינוומאבבידיבושם).מסורת'הי(מגהיואחיםואמציח

מןאיבוכרובמקוםביריבומסורת •בתראובבאו"פסוףימלירושועי'ב)ךז/ר/ Iל
מוהמספריםאגדהיעניבדגםדכריקוםהרכאונאמביםרכיםעדיםפיועי ,המדה

אשרהאגדותכלהמההמיןומוה :מאבותיבודם:כמסוריםהיוהראשוניםמאודעות
זאתובכיגמירי,אומסורתלשווהבםהזכירושלאאף ,רות·הדומקורותמםפרים

אשרהעניןכמונאמביםכסיפוריםאצלםמקובליםהיורק •כםלמהדבריםכדוארכ/ Iע
כבוושםברוךאמרלבניוברכתובשעתיעקבכיא)"עו"נ(פסתיםחז"להזכירו

לוהווויאובקצתםיוהווובקצתםתזקיהשעשההדרביםוכו •ועולעו'םכותולמ
חמחנהסוףוהלכוהיומצורעיםרשניבסופהוהבמורספרובהך.וכו ) cשפסחים(
דחושיםועוברא ,'עקבבקבורתמהמאורעותדסוטהק"דפכהר.וכן )ע"אד"כברכות(

לבושאירעהקורות.ובפרטוכדומהקב'ןהכתכלהכ'אמצריםלשהלךובפתיידןבו
פועיראכןרזארליעועוכדא • )א"עה"סבדרים(רצדקיהמבבוכדנאצראחררב'םגימים
ראשווביתמחורכןהספוריםרכל )א"עו"סקדושיו(כותימבתרדיביחלמיךtג'אמר
ע"מבעלהרבהביא:וכבררבביםאכרתלמסופראצלםלמקונהיוהכלשביביתוחורכו

:מספריםובמדרשותבתלמורדבריםדר.הבכיברורות.ראיותבינהארמימספרוה/'פ
שנהמאותשת'ערךקדםשארהא'בסנודונייויד'חבספרנמצאו •האבותמקורות

רת.זקהאותוזח •שניב'תחורבוקווםשנהשלשיםערווחיה •המשנהתמיחתי
ראיותהביאעודפהואסיףונאי •נו'אצאמיחיחה'בקבורס.פוריםהדבר'םשנמשבו

אביואשון ...דג"רשבבזמוחורבובשעתה'ה.אשרלרומייםס'פוןוהימדבריקותזח
 ,המשבהשסידרהקרושרביביקידםדוריתארבעהזהלפיוה'הדיבבחליאלגמרכושל

בתלמידאצלבוג"כשבמצאומהראשיניםמדוריתפוריםיסהרכהוישכקדמונירתומספר
שופטיםאביקיהחוומ ,"לח;יםליוכ Iמ~היוהעביביםכיריאיםאנררמזה •וכמדרשית

 •רהכהניםודגשיאיםכיםליהמהנכיאיםרתוהאבמעשהלשנוגעבמהל"חזכי •הכלללע
 :םיבע'נאיזהרקכקצרהכורז,ואמאבותירם.להםשמסופרבמועיבינובוכחוגהצ'

מתוישרא'מבניהרבחכ'מספרו"יפ' 'אספרלקדמוניות Iניןסיפו
שביספרכייסיפוו •במורש/י'חזובר'עםבזהמסכים •אפ':וימיכש'שהבמצרים

יכיתכו'םוה'כואיוםיוםוה'ה •ה'חועצמהעשתהפוט'פרש'אשתוכימספרא"פ
מצריםמןהעלוהשכטיםכלעצמותנימספרב'פשביספרשםעור •הםלשתרותפ
ט"פשניפסרל,"חזרכר'עםמסכי'ם .ןבארויםימגולגהירראובןועצמותי"באהקנרל

אוםת.יושיעאוטרימיוטראכןרלוטיואמרופרעהחרטומיכייקדמונירתהירסיפיומספר
תוטליכהורהיאררהיודיההכןיכפרעהגזרזהומפבי •עצומותרעותלפרעהויגרום
יושיעאוטרכןיושנוירכנבואהלעמרםוטנראהמספרומדרוטות.גםמודלתנכנזרביהכי
להניקרצהולאבכריותהמילדותלכלמשהאתשהחז'רושםמספרעוד •העםאת

מספרעור •רסוטחקמאפרקבתלמודאצלנושמסופרכמו •אמוישרומרקעצמו
שמההחולוורולכרוו.ואמשחאשתשחיתחכושמלומבתשאירערוגעשחכלשחמ
בילקוטאצלבוכמבוארהחסיוח/י Iעכנגרמהועשח •יעקרכיםנחש'םמלאשהיהאף

הורדוס IIIעהביתבב'ןמשוכיכלהיהוריםבמלחמותהכהןיוסףמספר.וכןבארוכה
שמסופרכמוכרגעאףהכנ'ןנשבת'היהיאלמעןהיבל,אםכיוהגשםרטהמיררלא
להררס,טללהחרצרלאהסנהרריןכימספררכו • )א/ Iעג"כתענית(תנלמודנולאצ
כמוהחדוטביתככביןירתשיוטמאהסיכהונתנרהירדוסידיעיהיוטורשקדם.כית

 •גדולהככהובהכולםששמשוקסחיתסכביהחידושיכן )כ"עג'כ"כ(אצלבוג"כוטנזכר
לרבריש:והרכה )א"עז"סיומא(נולאצשהואכמואחרכפורביוםמהםםיושב
הנמצאיםספוריםעם •ל"זחכמנוברברינזכרואשרחפסוריםחשוותלטיוחרכחבירמוח

הנמצאיםהספוריםשארועם •חיחוויםיבמ'חמותבקדמוניותביוסיפוויזחכדומח
ניח l\דמירומנשהכיל"חזשספרומהיוןיובנוסוריאדםיבניחקדמוניםבספריםחיום

ישןמספרבעתקראיתי )כ"עט"מיבמות(בארזאואיבלעשםואמרל,שעיהוקטל,ה
ה"והקבתשובהעשהרמבשהקלח 'וtבסנהדריו"לחזשהזכירווךה •קודםסזמןסורי
 •אשמדאיעישמלךמהלדשערבדאוכו •רביםהחיצבספריכ"גנזכרתופחוקבל

אשרהעמיםבספרימסופרכ"גמצאהישאחזומי 'פטיןגימורלתננולאצופרסמכ

האנרות
הצנגואשרהמעטזהמןאכו •להאריךמקומוכאןואיןדת.למורלחתימתערדקרמר
רהגרלתישראלקדסוניוחמןהספוריםכלאשרבבקליוטפוטהקוראעיבילבובחפה

נוכחוצהיגו •קדמוןסזמןלהםבאהכלרקוחסחל,להמלכםואתברולאהבס'ם
 :קדםביטיעמולמיגןה'שפעלמהמאומתיםררביםלרםוספרושאבות'הםהמעיבינו

אצלםמקובלותישמעאלרבישלמדוחעשרחשלששהיוכשםשתרעצריועור
מ"ובכ •אגרחתאלורושמשתמשותלולהמדותחיוכו •רח.לכחאתבר!בלדרוש
איזהעלוטראמוז.כמראגדהעניניאחשוהובגזירחו"קIלררוש"לחזסרולאכיתמצא

שביםכסוהדרוש,דרכיוטאריעורלרם.היהכאגדהזהעלבוסףלםווא ,כסמוך jמה
מדותג"יכמראצלםסקובלותוהיר ,ל,להגי"רלשבנראליעזר 'רשלמדרתרשלוטים

 'רשלרכריומוצאשאתהמקוםכלא)"עט"פחולין(לזיחואמרויוטמעאלרבישל
מיווטר'םהיוהללוודרכים •כאפרכסתאזנךעשהבאגרהייהגל,יוסי 'רשלכנויעזרלא

בהפלגחהטובוחהמעלותבשבחלרברלדם.הגיעאשרמקוםבכל •בעיניחםומסולל,ם
דרכי 'ע''ו •עזוירתשאחביתרבקיומםיתעוררולמעו •עצומחובחחפארוחיתירח
בודוחוגדולאמרוחצרהקמעלותכשבחכמו •בתורזוסמיכותהםימצאוחללוחורוש
שpו;ירבתצדקחגרולחשםאמרוועורב)"ע 'טב"(ברבינומשחמויוחרכסרתצרקה
פביבקלתמןיורתוטגרולהאמרואורחיםהכבסתעניןלוב)"ע "(וטםהלהגאואת

ודר.ונכ)"עג"ס(כרכרתאכסניאככבורמעלותהרכהרררוטוא)"עקכ"ז(שכתהוטכינה
רכלב)"עי'(כרכרתחסיריןהקריבולכאמנכסיוחכסמירלתהמדגהבוטכחלספר
ל~ראמרוא)"ע(יימאהמזבחג"עייןנסךרלכאייוחכמיםמירילתיוטגרובםאלהממ

חתולמדגהח"לתןכרקמטיארלערשהח"חלבתוימשיאאלאנתבבאולאהנביאים
המשמרכלואמרוולפראלשבחרהרבשבתשמירחובשבחב)"ערייל(ברכותמנכסיו
טוחליןכנאושכוכביםעבורתעבר.ואפילומצריםכלינח'חלונותניוכהלכתושבת

חקריבכאלוהנחשבקרבנותבפרשתשעוקסמיאתשבחו.וכו )כ/',ג'ח"קי(שבחול
תורהחבירובןדם.למדרכללספרדר.בות"חובמעלותא)"עב"ק'מנחות(קרבנות

בונתיןוכלאכוסעלהמברךרכיא)"על'(קרווטיןנייסמהרהלקבולכאעל,רהלמע
לאברהםרפעהשל,רהרכוטכרפסרור'הלרכשבח )א"עא"בברכות(מצריםכליבחלהיר
רכדרמהאלורבכיב)"עו"מ(סוטהשנהמאיתר'בארצרישראלבשתעכדופסיעוחר'

המקובלותדגררשותהמדותדרכיפ"עהמקראמןראיותל"זחכמינוהביאוהרבהעור
השומעיםלבהלהיבלמעןלמקראאסמכחאררו,והכל •ש"וגמצינוומהוה'קוטו"קדרך

וכמחנתעלואופוא'זהעלשרואיואדחי •יולהבמחת,-חחזיקלולחזחירלבשיתנו
בגנותלרברי"זלחכמינושהגיעמ"בכחיפך lו :הללומדותלשכחוגרול
אתחחרירלטען mית'בהפלגהוהפחידואיימו •בגנותוולספרהרעוחמוות

יראואדשרחאי mית'בזהירותבנפשוםתוישסרו •ותלעקלקאורחשיעזבוהשומעים
כ"ג.יסנמרזלכאעוניתמועצםמוטמוריביבכםעצותיוטימווחטאחםפוטעםגורל

עוברכאליהצייזףמועיוהמעל,םכלשררזערכמיאצלםלהמקרכהדרושכדרכידכריהם
כי,שכראםכרככיםעבררזרעוכררלכאיהכרעסלכ • ),א Iעח"סכתובות(כוכביםעכורת
בעיירכרפוכאלוכוכביםכעודתעובדכאיוהמנתאהכל )ב"עה"קשבת(בחמתו
עזותבושישארםכלכ"גוררשוב)"ברףסוטח(שבתורהחער'ותכלעלבאוכאלו
לרבר"ר!(,ליגוב)"עז'(תעניתיוועלנעצריםוהגשמיםא"באבכשללסוףמצח

חיוחרעבירותג'עלעברכאלורנחשברפיאהא"פבירושלמישאמרועדר"להבגנוח
מה'לה'פם"ברמבכ"כ.ומובאדמיםווטפיכותער'ותוייגכוכביםיבובודתנו \Iחחמורות
חלקיואיןחכיררוןלכקעצמרהמתככראמרורחגיגהכ'פ'ר'וטובירושלמירעית
םלכעואףוטמביאגררםזהידישעלוטאמררהחניפהמדתגנוחלוהפל,גוב"לערה

עיומצרידגדגהכאיסררוהגרילר )'כא"מסיטה(אותולרתלמקאמםבמעיועוכרות
(סוטהרמיםשופךכאלוכדרךחכירראחמלוהוטאינוכיכ"גואמרוכ)"עח"ל(סוטה

שאינווכר(!ולםלברכחסימןרואהאינומנכסיוח"תמהנהשאיבוכלואמרו )ב"עו/ Iמ
ועברכאלושולחנועלימחלשפתר l\וחמשברכחסימורואהאינושולחבועלפתר l\מש

וכחמח )א"עביצרהנס'(נוכביםעבורתעוברכאלוברבורודחזב.ךיףוככובכיםעבורת
ז'פדנשוגהפבירשוםיר"מבשי'ועמ .ח'גםאתלהפחיררקופהלגותאיוימםדר.הב
בה ...דהכסיבווהזהירוהזכיררוככרהלוטוובזהשכחב,ןיהבסקהןולאמשנתעלרסנה'

 •ש"עולהפחידלאייםלשוןרהאריכרזהאלהמביאיםהדכריםמורדר.חיקזהרהררעל
תי I"וטמארמהל"בזההרבררכאמצעוטכתכא"קעי'סוט"הריבכתשיכתוט"מכ"גרעי'

כרכביםעבררחכערבדוהייבו ,ינקהלאליבכהראהחרםעלהעררבכיכתכיוטהגאובים
ארמרוםאמקוםככל Iכלעשותוטדרכםכמר •העזן~דגורילל"חזהפל,גואם ,וכר'

נרפעיןאיזקמוםבכלוכןינקהלאנאמרוכאןובקחנאמררותיעבבכלשבועהכחורמ
יעבורואלידר.גבואמרויאא) Fעט"ל(שבועותםלהעוומכלממנווכאומנמו,רק
אלאבואנושחשבולאאוםבורעתשוםעלעלחאלחזועבירותשלשבאותוכמו

דפסמ.רכלמארובהןמחכרשארםישמורלעמוהעובותבהגדלתלהפליגל"חזשררך
סכירשאינוכלעקיבארבידרש.וכןשכתורהעבירותשלשכבגרעונותמגרילר"לח
עוברכאיוכחוכתוהקררעאמרווכוא)/עמ'(נדריםרמיםוטופךולכאהחולהאת

 :ש"דר.יבל"עכיעכורואלידר.געכיררתבאיואדםהיאמר •כרכביםעכודת
ית'רותבהפלגותל"חזהאריכואשרהפרטיםכילהרארתכאוהרכורויץ,\י:ד

ו'א 'וייראוהעםו'שמעלמעןובנתונהלבהוטכזאתועשוד"ערתהמרותמגנות
ובכלחוליםובקורח"גממצותעושישבחלשרגדיליכמהובן •כהםלהכשליוסיפון

וזח •ישרחבמסלחאוםתולחרריךז"עחעםלרת.עוררזומסבחכ"גווהרפראמיני'
 "'יגו •יעשוואשרחמעשחלבגרםלהורותהוור 'מוריולכללהםונאותמסוללדרו

במרותרתהשלותי"עלהתסבביכוליםאשרהרעיםהמקריםעיניהםלנוכחשמציגיו
היטבישתדמן pלמי,דשיכחביהבררשותהמרותררומסכוהעניניםאלו.וכלולא
דרשותכיישלישיג'מפרקבבוכיםבמררהם"הרמבש"וכסוהמעייניםהשומעיםבלב

דרידם.ה •כראיאכךת.,ריאלבישוןל"חזהורגלראשרהדררשדרךרכיחורחז'ר
לכתביומסכוהו •המגיבותמוויהשמר •טובותהמריתעלהלוה'ר •השירמל,צת
קודשמבתביחוץר"אשוניזכבדורותכתובדברשוםהיהלאכיסחהכמפניקודש

וכשהיו •בכחכלאומרםאסורפ"שבערבריםחורחאיסורמפנילכתובאסורהיהוהשאר
אשרותוכחהמוסררבריאחעתבכליזכירולמיג-וסמכוהוללמיייאנאחווענשומעים
כ/'ביעקבלעיובכותבמובאא Nהרשבכ"גכתבזחדיך:ועש"עבזהשמעו
-םיהסושלחשבוןבואו,םלהמושיאמרוכ, Iעחמקראל"חזשדרשומהעלהספינחפרק
בסדרשותלך/ח.כוונתבזה"לכתבעולםשלחשבוברונחוטובכואוביצרם,םלהמושריא
שופרים.חנוכשהיחחוא •זכרםיוטכחשלאוטרניתלכהכתובאולהסמיכםולכא

 ן:"ר.ידגבויוןםידגוכיריטלוטדר.בש'מכ"ג '.יעיש"ע'זtטם tמהוציםאלוככההכתוביס
 ,ושודרול,םיכושהיעניןבכלהמקראדרושלי/'חזשררךכוכביםרעבורחק/פ

וסמכו



האגרותיאם
יכמהצאאחדמקראיורשישמעתיזושתיםא'היםובואחתשנאמרמהע'וכםםו
,ניציציתיכמח'קונטישמהס'עיונוצץיכונטישנתאישמעא'רביובי Iיכיטעסים

יעקביתנוותק l/וניאמריא) l/עו'י(סנהוריןטעסיםיכסהמחחלקאחומקראqא
נתונהות!שהרוכוונחו •ש"עוורשאנימקראספדינהובכדיוהא •מחיאאבינו

ימטרהעו'הזממואתיבצעיוכ'ימע!יעיניונאותאשראופ!בכ'ידרושיחכמים
ידורשוימקטעמיםיהרבותריוכ' •העםהמוויבע'יפ'~ו' •סאתורב.דרשת
ימען jתהראשסבהמפניהיהוהכ' •שכרוקנ'דרושו<ע •שוניםבפניםו'בואר

זהעניןבפירושאותנוצוו/י!וחז •הזוונבכחנשתמרויהיהימקראנססךיהיה
ד l/נובין(עייתורהצייניםיךצהיבישםעיובסיסביםא'אנקניתחורהואיבארמם

העסאתועיסועיוחכסקה'תשהיהיייתר )ב"עא l/כעיריביו(כ"ג 'יעי )ב"ע
שלירםאביוהמקראבתיביתכיויסיסניסמסירתיהקבעיונירש" •בסיכסיםאגסריה
 •ש"עאיתהרקנהבתורהעשהסימניןע"א)ו"קשבת(כ"גיעי'ש"עמשנה

ויבוש'שמהזובפינחוחארחוביםהראשוניםהסחכריםחאריכווככר
יהוציאה'ייהתבאיםוחטח',יהכי •ש'חםהורושכורכיל I/ח'ובריירנת.צ'

יוצאורא,סשאי!בתורההגוולב'יאתי Pחזיוערכורואיכי •מפשטסחובקראןת
קא "'ואוסתוותידענאיאאנאאטוא)"עז'גיטין(ם"בשוזגארוונשוטוסירי
ודומםדוחע'קנאהיישישבי •טעמאבהארממארגיזאגביההוביא'אחשיב
מחכירי Iיהנימור.ש'איאדםשראייזהמוסריעניוכיהיינודיויועושהערשיכן
 •מארק!רחעניושחיאאףזהלמקראסמךנקסתןינקיםה"הקבכיייצונה •סהרה
 •קירש ', 1לכתרחןקיתססיכןתימצן!:,חונשיונ l/שבעלרבריםהכתיכחאיסירספנימrנ'
דרךהעםשנידעומחהכריותכונישיחהרקחיויאאשרמוסרמש',אותןיאף

אינשירידאפלמתאחאמנאחבחוכיכמובעולםתמידחביחגיםהמקריםמןונ.סיין
!חמקראראיותלהביאחפשוא) l/עכ"צק l/ככ."עזןסנהדרי!(כת'מודאצ'נושנזכרו

יהרבותי'יכושהיומהשכ'י l/חזאצ'מקוב'היהוכז :קוושיכתביו'חססיכם
כןיעשו •יטובתםהמאזנים qכו'הכריע •כזכרםתו'הפךהצדיקיםמעשהבשכח
דודאומרכיל l/חזאסרוחסכחומזה • ',חאונשאוונןבכ'חצדיקיםייחשתד'חסיד
רירהיה(יכ"גואמריכ) l/יעא l/עי l/ב •ב l/עה l/בשכת(עי' Iיכיטי'~הא'אאיניחטא
אףור.י jא l/עה'כיכביס(עבידתיחיטאיםתשיכהיהיריתבארקמעשהלאיתיראיי

י'מעטסמעשילהצדיקהדרושבררכיעציתחונשיירעהבמ,ןאדמונירשבמקים
יהראיתהורוכררכוויגעיהמונירשוםהטיביםמעשוהםשחגדי'יש l/ומכחאשמח
ודדכייםיומעמכסהוהמקראמעשירם.היטיבוקודשבכתבישכתיבסחמןשיירח

 'נימודשנמזהדרשאחדוחכםךלפרשת qםורבהבראשיתוע'ן •סגל,םחדרוש
ברכיחיכראסר •מאל,ובימר'עצמרשמצא.מכאואכררם.מ'כתיב.ר'אאברהם
ומצטער ~רו.גיאלאאתכזכנאשקרנאי,ה.אמריויירןאבא Iראקי'עותהבחדא

ש'וכים~הונעויתםידרושדצריכיםבזהי l/חזינויהורו •שכריה l/הקכשיכוני'כדי
אברהםר jlנצטש'איוירביבררשותזהומונביוהמתוקוטיבהויתרצרע'שהייצרוקים

יבורב:וןבזחאוןמע'השיםבונעי'תואוושיבהנהבימו'עצמוסצארקהמציחמו
דרכווכיושעאתבזבנאשקרנאיייאמריייירבואבארבואקו'זהומפכוהדריש
יהיונך'שדזהומפנישאתכירחהצדיקוםפעו'ר,ו'רגדי'פארלידורשחחובהדריש
 'ועייי,שמצרתיקייםעצמוע'חיסוריווקכ'מאחכהעשחזאת 'ובככיותרדנצטער

סדושימדשהתערררו l/יוצאטחייםמשהה l/מוהמובוק.מחרבהאגדות 'ע !~,ספר
אופ!כ'והצדיקש'הטרבמעשהישבחידורשהחובהדרוששכדרכי.יהוכיחאלו

רת.ועבותע'ירס.יחע~סגדו'כלליחםהיה •הרשעיםבפע',ואורם :האפשר
ורסה.,מאנערחע'יבאשבתחיללדעכןב)"עו l/מסנהדרין(שדרשוכמוחאפשרות

יהרגסחחמאינערהע'שכאס'סדהשדחסועשוייבאעשיעודרשו.יכוש"ע
אחזעוואמא)"עז/סב/'(בחבכירהאתישטווכ.תיםיבחחייתבעיקריכפרונ.ונשאת

ע'שבאאמרב'עסוע' )ב"עי'ק(סבהדריןווכ.זבחע'שממותיהע'חאמיע'שבא
נערחע'באוכירשעהעושיות.ועכיתיספרמקוםככ'החטאהגדיויוכפרטאתונו

נתעכרה ,שראחכא'ישעאסרוועורב) l/עג I /ונמציעא(בבאחכפוריםכיוםהמאורסח
בןישעאע'רחגיגחב'פרקובירושימיב) l/עו l/מכסוטחכפורביוםאמם

כייויםורהלחומרשחזכירופ"ח.ועודבשתנשח'כפורביוםהסוסע'שרכבאכויה
מיררישתפישיאבכ'היכיי )חלקפרקשם(בנסהוריויףחיני.ינתנובשבתשחי

תדרושס'כוםכש'שהח'ינודרושכיחוסשכחתרבמהחרשעסכ'עסונ •גכאיי
חדרשיעיסצואשתוכ'מהכ'ור.שעמכ'עםחוץבכתובחמוכוושמןיותרבגכאי

מפניכיםבופרסםורישסגוכיתהיותרתיעכיתיפע'ורעהועשיתהרבהכייחראות
זהמוכנועבירותכ'ע'יעבווע'ו'חואככ'עםפחותחחיותרבמדרגחועשאיש

דברכות '"פיעקבכע'ןחכותבחרב.והנחאתונועלבאשכיעםי"חזבררשותזרותאין
הםכנתי ~ Iהםכאןנאמרשוהבגזירהימדום l/בש.רהריזוכאגדחזרותכוונותהעמיס
 •ירעחוחמדרבמקראר Iמבו~באבישגובאמת •סוכנתלוותהיבאבישגונאמר

לבכנאיכ'עםעייורושאגרחיכעיישהיההכלליפיא.ב'היאמווכרכתש"גזב"וא
אסמכתאררבזררךזחוברוחסכימיזיתועבחגםע'ייחטי'יכאןגםשובשנוכ'אווכן

עיאביתה"פחמשנחבונ"ם"ור.סבש l/מכ"גיע'ן •תמידכדרכםלמקרארחוקה
"יבזהככגבוחהוריחרחבהינפשרעהעיןב'עםש'ת'מיוייבמשנהשאמרוסה

מדיןותיבייעץביריהנקישחיחעד •כךכומעשיוק'ק'כבראשרשהאיש
 •ש l/עתהאפשחתועבותכ'יעשותפסקבויע'ויחואחנח •יזנותעצמםשיפקירו
יע!קראחד'ןררושעבידחוחווירביןגלח 'פסנהדרי!הירוש'מידברירתאחוכיותר

מהי"א •כל,להלגביהאתאלגנאיירחיםששח •ח'כעינירו.עלעשותהתסכרך
,כאחאבחייארק •ישבחירחיןשיתאדרישעבוקרמךםרחיתומחךלחטית
דרישחדמתחדורשביווי'תדעיקרראינו •ש"'{אשתואיזביאותוהםתחאשר
במקראיהכניסייכ'אשרחאונשרותו."שעייתכ'אלייי,חסיגנאיאחאכסעשחכ'
העיכית 'אאףכיאותיוהצויקישבחידונוהדרי'בסיףואסמכתותרמזיםררךזח

רןאתחומכאשתואיזכוחסתת '"ערקעצסומצדעשהיאחמוכורשיםה!טחאים
 :מקוב'דשוםחעניניםבא'וכידוהיחא'ובדורשת'וישחכ'כאלוחדרשות 'כי

מגמםתשכימפניהואכא'וכירשותי"זחכסינואתשרב.יעהוהסכה
מצוחנהמכע',ל l/זחכמינוחניחואשרהגיולעיקראתחעםאצליקזלחהומכטם
מקחיותיחדורשלעחחוכחחכמיםחטילוזהומפגיעבירחגוררתיעכירחמצוחגוררת

התירחבררחילךא~רשחאישלחעםוללמרחאונשראופןככיזאתוכינחאמתיש
יואבותהטותלחפעיכליעשותבידו 'הנקכיערשניחלטבעו'אצנעשהב'רזיה

אכייכיןצרעיתות'פעויישפעאצ'םמצינופעסבאיזחואםמאימה"יעדבכי
םשוהיחש'זכיתיחםיות'ופעועשיותיחםידוןהדרושירכיפ"עחראותיודחחשר

.. . 

XXI 

דודב'תחתמיסלהייצאוכ'אסרי •שבעכתעםדוושיבמ·~שהכמיועוןחסא
רקכייחטאאיבעצמירחיאזכיתיכףרכישימחאתוכן •יאשתיכיתכבריתיתגס

חשניצמר 1וכ :בזכותםחפךינכיוכיראיי'עובניראיבןג,שח'מ.וכןכירםמיחחש'א
כמותק'חנטיחרקחתורחמדרךחאדםשיטחמידכי •נכבועניןאותנויימדרצו

פכיולמפחדתהסכנחשכברמפכייתירהואזחרחחתחזקותכ'אחצריךשובשהיא
נפשיע'יעמוילאאםעבותוהתכ'יעשות 'עלוהואובברעבירהתגרורשעכירה

חעםללמדחמםוללוהירךאיםוריו 'שטעמןאותוחטעיםאשרבוםוכןיצרנגויקום
בריריתהקירותמןחנסיוןמןרקחדכריםיקחתהיא •כו,יכואשרחורךי'חראוםת
{שיהם'סיע" •יריררורשכיתביכיםיעוימיתזכירשכאמרכסו •ור.אשובים
ארםשהתחולסיבהסדהיככיימתביככיםימריםאכוםיהקודמדיריתש'יהתכהגיתם

 'במךשזהאחרפיבה~חארםפיכותשכ'עדלמטהשרשתעשהבהעצמילהרגי'
ובעטרקבטחיאהרבתחםאאףאשררעשםורוארםכןיא •לטובחרקחמחחיסים

שנטבעסוכניותלגיועבירותעורכ"אחתגרורחימיםכחמשךשוב •הישרררךסז
אזחרהצריכי!כ!לונתיבחודרכואתיעזוכזחלאוםוקשה •קייםולטבעימורג'אצ'ו
 :למנחגאצ'ונקבעויחיהרו.עכעשייתנשרשיחיחא'שבתחלחיתירה

ח'למעהנחנואשרזחכיי 'עשחת'ג,וררמחו l/קכסיןח"ר'כתשובת Iועי
שאסריכמו •חובחיכףיהכריעחורשעיו."שיעי"חזש'דרכסשראיכואחרי l/וז

יבלעםלבןעיגם )'אד l/כפסחים(ם'עןל 'ונסייחכיאאסיע'יבאהיחונסו'ענח
שאמרואיתומכלראיהבזכיתיהפךליהצריקלחצדיקררכםיכובגביתיטרחרבי

 )'בו I/ ,ה'מגי(י"חזשדרשיזהימהשחטאימירההכתיביםרפשטפ"אעחסאישלאי"זת
אפי'ייסובתוידרשראנויחייכיםצריקחיהרוד '".ויי,חשוביעייאביגי'וידשאמר
באביגילגרו'חעבירחיעבורשרצחיגנאיירשוובכאזשחטאספשוטושנראחסמקים
והכחובצדיקשחיה qביוסוכ!לגנאימורחאינוחכתוכופשטותאישאשתשהיתח
לעשות qיוםויבא )כ l/עו"ל(םוטחי lI/חורשוואיךוכרחלארונתןשמעש'אהעיד

בימלכיםכילקוטל"חזדרשו.וכומצאאלועצמושנקשרקממשמ'אכתימ'אכתו
זאתי"חזואיךיאמריהמטחבתשמיש ,'אבאתכיהנביאא',חווחצרפתיתאשחאמרח

 !שאייסקבמחיבהיכףאיתםידוובחפשיאיךלהרייטגכאישהיאמה,יולעקדישעי
סירללכבסהגיעומהןרבאבררשית"לחזלכזהישתיעיתומהלרעהס.שסעיתשים
"לעכיזכיתהצדיקיםת'פעואתדיןריםקמלבכיהםהוחאשרחראשיחכללמו

שכקשמד'מור.אשעדבאדידשדרשימחעידמצאר,'שם.יאנכיח"ר'ככתשו'חשוא'
קושיתיתרץכתבח"חר'כהרב:והנה )א"עז"קסכחדרין(כוככיםעבודתלעכור
יחלללטובחכוונתםחיתהצדיקיםישלתםופעיז"חגיכואשרבמקומותשגםחשואי
ומחכירלהגיולכל,םודשחניחובמח •אמתייי Iחדבריכיהורותליחצדיקיםמעשח

לאזאתובכ'א"אעליבאשרצחעדכ"כ,ו'עחתגברדודשלויצרוחימנוגדוליצרו
ע'כאיאשרהתכופותהצריתמפניוכןיצריעיוש',טאדוןונעשחסעשחייריבא
דבקשיאמריכיככיםעבירתבשםי/!חזכיכי(אשרבהשגחהיכוכורקרוכחיחדור

ייזרחשחיאעבןרח )א"ע "/ '1ב"(בשאמריכמחיפרשישאוכיכביםעבידתעבידל
יעשותובאירעהמחשבתיהיתחכבוכיוף\כיכןגמורח)כיכביםעכורתיאאב'

לאדאם •עצומחיותרחלמעיזחחטאו'איצריאתככשזאחובכ'ממשס'אכתו
לאאזיאדוניובאשתעיניונותןאינושפ'ועבדמצבםשיכוימפביחיצראציורת.עורר

היצרעליורת.גבריכברעתחאכל •כךכילהתפארותראוי qייםשיפעילתוחי.רת
ישבחז"לחכמינוכחרואשרגדולררכוזה •מעשיוע'וש'יטאדוזהיהזאתוככ'

יגיעיתיויויעיכחוגדו'וכמח •ירעחמוכןהכיהיחכבו'כי:ךצויקיוסףסעשח
איוישראלאצ'רק •רעהמחשכהכאוהיהכברדור.ייצרואתיכבישסרחאשר

 'דיגיחאלכפסיפירוהיארפאהק"פבירוש'מיש"כמומעשהועחמחשבחסצטרונין
חייברחדידשימע'חשזכרנייכדרך •עווכולרם.יאינהלאביקיםיצוש'סע'תן

וכעניוכנסיוןועמיאזסב'קשיםיסיריםרקמעצמוכיסו'יאאכררם.כיירר.אות
חצרפתיתע'יושהע'י'חוכ"אעכיוהיאזחבדרשי l/יחזסיוחרתכיונחיחםחיהא',חי

נסתפקחא'וקיושא'חיםאישחואכיחאגזינחזאתבכ' •כתשמישאי,חבאכי
לששא:ומהש"עבנחע'הןאיתבפ'חיחעתירממנויבקשנמנעויאבסע'ותיו

יאומרםשאיובאו.דותרביםורביםשמצינוסה •עורח/'רלכתבשובתשםחשוא'
יאנשיםראויישאיו )א'ער"פס"(כיינתן 'דומאכדיהה;נ'ן.כמייכיםנתש"וסכ
ישתיע'תומה •עיייויצריקייקדושיםיבפרט •הגוביםרבריםא'אירברםיש'מ
היאנחפיךיראחל,ריי'אאחכהי,דילאמביאיםשאיןלבדיאאשרא'ובאגדותיחעס
כחוכךיטובהשנהעןש'ד"גזע'יינחתםאפ'ן Iיכיונייחמככלכ'י l/חזאמרידהרי
יותרעוימחםנראיאשראגדותבאותןעויבעשחימח )א"עג"י(שבתירעחעליו

היהחצורךומח )'בב"פסנחיריןכןמ l/ק(שבתרופיש'יאגדותראשונחבחשקוכח
סרחזכברובאמתארוכחחעיחשיאש"עם"כשהתלמודמחבריאותםשחכניסובהם

לחראיתכזחג"כטרחח'חגוכארבספרומפראגל"מהרוהגאו!זחאתל,שברגאונים
חכסיםור.בהשחייג'/אעיחראיתדרצויומרכ"גואפשרונכוחיםיםרישי'חזיבריכי

גםיהיצרתחבי'יתכגרעמיי :"בכמאימהנונשםחסויאחבריאותבתכ'ותיבריאיופ
ינחשבןה'סביבשעריעמדןביופיםמפורסמיםאשרמהםשאיזחועירו'א •יייכ'י

שחכביסיתירהייימדיגרי'שבחזחוגםא) l/עכן(ברכותיך,חיכקאקיאצ'םחנשים
יס'ג-לחחקדמכואשרחסבחומפני :ופגעמכשו' ,'בוםרכשויצאובסכנחעצמם
כ"גגבות'ו •עוז 'בכחצריקיםמעשהישבחחררושבדדכ'מוסדיסוראצלםשהיה

אנשימיחכניסאצלםחנהוגחררושמדרכיב'גהיה •האפשראופובכ'רו.שעים
ןיככשרוחנפשתכונתבאיזחוקז"זלשוומיםסצאואם •אחדשםתחתמתח'פים

יווסיישאםאוז"זלרומיםאשראנשיםמשניפעו'ותאיזחושמצאואו •שח 1 ::חכ
 .אחדאשיי'אמשנייעשותיהםחנק'היח.אזימתחלפיסאנשיםביןבשמותקרוב
ככראלבת 'בעביכחיבבמ'אכיעזראזהאכיימ 'א)"עו"טהומגי(שראינוכמו

רדכיאזההתךשסאמרויכן •נכדיותנשיכונושבבא'חיםמע'ניכ"גכתיכיבעזרא
הואישידרחואכורשאוהי l!חזאסרו.עירש"עדניא'זחששבצרמרדכיזהפתחיה

הואסיחוןהואשםאמרו.עודעשריםשנתח"רשםןתוסועי'א)"עג'ח"ר(ראתחשסתא
צבעיןשבאמימדדמעיקראענחהואעכהחוא )א l/עד l/נ(פסחיםואמרוכנע!חואערר
חואאמךי Iרבנ •חירםושמוהמקראע'וישבןפכמררשיהםתמצאוכ!אמוע'

מ"ססיטהיירושימוע'ןש//עשנהומאתיםףייאקרובוחיהצורמלךחירםהואחירה
סאורבספרכ'גועי' :ש/'ע 'ברכאבןאי,הואחואכ'עםחואדרשעקיבאשרן •כשם

םשיניאנשיםי l/חזוסשהכניחזכרנואשריייההמאמריםיכשייקטוכי"חעיניס
ירעיףסאייאנביתיברשעיאיבחסידיתומפורססירועאחראיששםתחתפים'ומתח
 iכשנעחואנבטהואושררעודכ)"עכ I/ 'חלמגי(חמוחואממוכזכמו •מחןאיזחו
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ק"ה(שםושעתיםכישגהיאכעיוהיאאמריעידב)"עא"ק(נסהדוי/סיכההיאבכוי
אמוייךןפיבמדושדשעתיםכישגהיאיבגהיאדנזיופ"חביריש'מיהיאיבגא) II .ג'

בםתככיהכוייחבגהיאינאיהיאאן)ט"כ(בוכיתאמרי.עידבמרידהיאאמרפוהיא
יחםידצדיקדעוהדרשיתבעביגפיבהי'אבגויםידיהםהיהאשרהואשיהכלומן

קידשבמקואישבתפרשמקיםיבכל •האפשראיפגבכויפאריישבחייהדירשהרשית
מעליתייגםע'יייהרםיףררמזאסמכתאדרךלדררשלחרבלהםהיהאחדצדיקשלשבחר
הצדיקיםמיצאיםאביזה '''רעזהעלגםכזההאמיראתרליתו •אדחצדיקשל

לדררשיכרליםשהיימהבכללרעהדרשרדר.שע.יעלבכרבהרמדהמעלהבכלמקישטים
יעללכלעליורעאישכילהראיתאחרכמקיםאחדלרשעהמפררשמןכאגםתיםזומדי

 •אתינישבעומפניכעירלעשבאכעירבגשראיביכמידרישםאתםמכיקוהאםמכzדא
דירשאנימקראבדרךרקשהירתרחיקרמזרקזהלאיבייכ'רשעי~שתישעשהרשעתים

רבירהראיהיךאראהזהדבראמיתתע':ואוםיירתבאריכיתח"פיע"מיעי'
מנ"מם"השימקשהביעזזהאבצגשםדאמריא) f/עא"צ(ב"במפירשם"שמגיבכיבה
ילכאירה •ע"שמכאגמצרהשיםלמדיואביימהכדברישדייחמהל"יזם"רשכיפירש
כאזרקמ"מבס"כשהקשילאמקיםיבשיםס"כשהמקימיתמכלכאזבשתבהמהקשה
צדיקיםלהכביסעציםתרעלתישמ"ככדהבהמאדהדברבכיזשבארבימהלפיאכללכד

כדר.כרתעצרםתלתיעהיאכ'יאזהעלכזההאמרריתזלמע(אחדשםתחתשרבים
שלטיכיםמעשים iממאימהכמקראמציבילאהבה Iכאאבלהצדיקיםמעשהבשבח
ישרייחמהשפירם"השימקשה •ביעזע'גםאיחייהשיםבזהישתיע'תימה Iאבצ
הרבהבניםויא:ןשהיה •זהבמאמראחרתםבהיביישדכא!ם"הש.ימשניבדבר
שםאמרייכגשםרשכ"םן'ע.בזקניחיריתאחינשאידךתבחא'יוערבמציתק"ם

שםם"בשהקשייכאשדהםבחשיוכביכלםנעמהראביאלמיבייסליביישלמי(אל,מלך
כשבחדר.כיתללמעלההצעבראשרדר.אשרלהכללביגעאיברזהדגםל"קממאי

ל"לחישראלמארץהייצאדעיזמיסריעביזללמידלברישדכאזס"השוכושביהצדיקים
עתככללרהיהדהדורשריאההבךס"עכ •לרתילהאיביאביתזכרתשאפ'ןכ"כגדרל
י"עארהצדיקיםכשבחהרכריי"עה(לבבםאתרלערררהעםעללפעילמייחדתכירנה
היהגם :ידרשיתייהמטרההייטיכההנהגהאימיםריענינישאדאיהרשעיםגבית
ב)"עז'(ברכיתגריםשמאיאמריהאבשיםשמיתידרישאצ'םהדרישבדרכיבהיג

י"חזשאמרימהג"כיע'ןב)"עג"פ(יימאבשמאד"קדהיהמאיררביע'יאמרי
ד'ד'הד'י'השתקראהיתהראייהד',יהשמהנקראואא'מויע"ב) Iט(בםיטה

מאכיתיהםכזהאגדהמסררתדר.כהפעמיםיהםהיהרבפרט •רכר'גבורתודלד'הכחר
בקרארמעשיהםשםעל.מרגליםמאכרתיברכידיברמסררתזהדברכ)"עדייל(סרטהעי'

מךעצמרשעשהמיכאל •ה"הקכשלמעשירשסרתסתרראלאבידביעלר,הלאראנר )
ביתזלא ">'מירחדתקבלהלהםהיההימיםכדבריהאנשיםשמיתאתרלדררש •ש"ע

כתכידכ'ג"ראעקהלתרישרמדרשחזיתמדרשרישעייו •לדררשאלאהימיםדברי
ק"פ(ירישלמיתורהושכאמיתהלדרישניתבהאסתדמגי'תיא:ןלדרישניתניקידש

שכתבכמיאמתישביהםפשיטימידיייצאמקראאינבכ"מפסיקהה'כהז"ככדמגי'ה)
אסרררקכפשרטיא'אמקראאי!אמריואי"יזשנישירשהמצרתיספרהרמב"!בהשגיתיי

הכתיבייסכרויהחיצרגהפבימיאמתדשביהםכיינתם.מירהפשרטרסידיייצאמקראאין
מידיירצאמקראאיוהתררהדככלג"אעכ)"עכ"ד(יכמרתרעי' •ש"עשניהםאת

דיב )א"עג"ס(שכתדאמריבזרהאלגמרימסשטאראסקיהש"גיאתיאהכאסשרטר
שםכררברלאהנהסשרטרמידיירצאמקיאדאיוהדברידעילאהש"סלכלגמיכהבא
שהכיארירךעלחרבךרחגריזהמקרא.כגרוישירמליצהכעביביקודשמקיאעליק
מילהמצותנסרשכ"דאלכתררהגרולשררשזהדעניןפשיטאדת.ירהכמצית.אכלשם
לעשותה"ביידךעללאיתרקשיתםתפיליגימציתלבככםער'תאתימלםתכמי

ע'יחתהאמהיתירהז"עיהמציתמעשיכ'י'יבטיחסיח',יחיבראשכ'בזכירח
התררהקיריתהיציאיאשרהזדיםא'יחחריםאיךי"תטסי'א"רו.שכתשיבתיעין

דכללכהנארביחישב •ש"עיצירהחימרחייניישרהאכיברדארבהםיפירשימפשטה
ידבת.הגרתמ"בכזהשישמפנית"כרררקאנאמרסשרטרמידיירצאמקיאראיזזה

כאלרקררשככתכיאשרישיריצהלהמכעביביאכלהחררהס"עהמציתכעביביהאדס
 :סשיטרסיריירצאמקראאיזכאלררגםהיבאררבכריהמיל"יאעיקרהמררשרק

רמקרכ'מירחרללכל"חילהיההימיםבדבריאכלכלההתריהככלדרקאוזה
פזי Iכש"רפתחכדכ)"ע ג"'(מגילה 'עיכא(עיקריתוהדרשהלדרישרקנתבהרוא

הדרשיתרכריירעתתיכ'יערדיידעיםיאביהםאחדדבריךכ'אמוהימיםכדברי
מאיתארבעטעינייאצ'אצ'כי!כ)"עס"כ(פסחיםחכסיבישאסריס!זה •,ח Iכד

אדםיךיאמראםיקישכגש"ראסרח'קפרקסנהדריגיריש'מייעי'דרשיתגמ',ם
איבגרביתיביכ'מתכנסי(אםרעכשיר •משםומביאוהולךאניכבכוהיכזיםדכיישיש

משםלהביאםשחישבה"כדדרשותעליקשםהכררנהראי( •משםלהכיאויכרלים
ה"דס'גיףעלרלאא)"ע 'ס(גיטיזל"ירשכ "'דכימילכתרכבתביהדרשיתכימסבי
כהםהירגלרה"רעלהרישרתירברק "'אכביאצלגםררש 'iכתכיביומציישהיה

כדבריהכתיכהשהרתיהעכשירכיראמר •י"לאמשםלהכיאםל"ישכרחישכ •ככלכבי
תילייקרץקרץכלעלהדרשיתמריכריהמשאכיבדמפנימשםלהביאםא"אהאגדה
סתריםכמגילתרקה"דע'הדרשיתהירבפירםיםהכתיבהשהיתרהקידםיכ!יקידםIי\י'ים
ידרישי"חזסרילאאצרם 'מקיכשהיהזהכ'לימפני •כ"כככמיתמריכיםהיי,יא
 •ע"אד"'כ"עג"ימגי'ח(ע"גהלליכשמיתשנקראייהסכהא"כשמיתכ'ה';בד

e. )עא"כנהדריI ביריש'מייב(א)"עכ"יסרטה •א"עא"צב"ב •א"עז"ט.חמידה,ב
אשיהאנשיםשמרתעלשיברתדישרתתמצאמפרזירתרכמדישרתהעילס'יבמית
אלאהימי.מדבייבית(לאםלאצמקרכלדר.אשיהכללמזבסחבכיהבל •שמהבזכרר

ש'רםשמהלריישדאיוהשיייםכשייאצלםימקיבלמייחרכלללהםהיהגם :לדירש
כ'רגמררדבמנרידיסדמסכתד"פשאמירמפניכיחךרבעללשבחרקלגנאידבר

אי(רא"כ •י"רכה"הקכעלמרימזשמההעני(וכלקדשיםקידשש"רשהקידשחשירים
ביתא'הביאניפיסקאש"שחמדרשעין •י"ח 'ישראע'יגנאידברשיםשמהידריש

דירשיגאי!י' iרר"אהרעיצרביהיש'טישראוכנסתאמרהאימרמאיררביה"ן
בIגיסקאשםרכן •ישבחאלאשה"שניתןש'אישראוש'ישבחאואוגנאיש"שה
עג'מ:נשה'ג.לייחרבתוברריידירשמ"ורצהייחרנתזנרדיכמסכרדלשהמער

מ"ככהדישביםכלוסכימאירהיה:הללר:לגבאיש'שהדיישיזאיויהרדהר'לייחשיב
:נרמשםרז:לאר"זtראעםלסכיולתפארתלשבחש"כשהלהעמיםלהםאפשויתזפהיה
ג"כבהמאנשימסירתלהםהיה:עודזיבפיבהזממםלבצעראםמכתארמיירדשמצאי
ב)"עין(מגילהצרחאואשאיביריהיביבאמראשרקידשבכתכיהמקימיתכללדריש

 .זהמדרשבושיןרק/גכבהמאנשינאמראלשמחאיוםזהכללכ"גתמצאובסדישי(ן

האגדות
שבא',כימצוחאלאאיברריהישבאמרמ"כעודשמהרמיסיפיםהגרלהמ(בידינרעלח
האגדחאשרהמקיבויתחמדיתמוגרילכללהיאכיםנאמ.ראםשמחהאלאאיביוהיה

חכםבזהשערררביכמרהישראריתאיסהבקיריתמביאזהיכללישז"בכבה(נדרשת
המדינימצבםימצאמאזישראובנימעמדאחרפקרתהבעיןהמע"גדהנהאתרגדיל
בשתעבדסחוציהםירצאיכ"יאתכבע(בארץגריםהייהאבית •טיבהיררתצרעלאיבר

מצאררלאכמרכישכה 'ממשדהלכרשנגאלריאחררבלככיםכחרמרערכריםבמצרים
למםרנכתיםרהכניעיםשכביהםעמריניובויהרשעמיתאחררמיררגליהםלכףמניח
שסעםערירםגברהסעמיםיבריכישראלעםללתיםסרריאהפלשתיםרכפרט •עיבר
רקצתםדיראחרקצתםהלככרתבתחלקררררדשארלרכימיהאלהיםאריןבשבהאתת
שכתקיימההזמואתררא:ןבכייכידהמחזיקיםהמהרביםשאיומיתיאתר •שאילאחר

שומהיבימי •ב(בנרישבעימובנימאנשויםשיניתרדיפיתריהיידידכידהמליכה
ערישראובניע'עי'יהכבידכ"גמדיבתוימבניייעבמנלושיםבאמתיישהיה

רתבעםהייניואפריםיהידהבי(המיכיתינתחויהן •רתב:נםכבביהשבטיםיןשמאסי
כבלמלךבביכינאציבאערדהשבטיםעשיתיהגלהאשירעמדזהאחי •,ירבעם
בגילההלבריהירהמכביידר.בהלככלהכליםיהילידק"כהמישרףירישליםאתרהחריב

עכירתרהפריעיהשמריכיםעמדירהבהכיישי"עמעטהסקררהאח"זשהיתהרףא
סרסתחתנכבעיםהייהיבילאביתאתליםרדר.שירזהשיגראשרב"אחגםהמקרש
 •ישראלמרש'ג-ירהפישעיםהמייריםכסירעטירביסכאתחתאשר.ירהייניםימצרים

צכאיתהןחתמלמי'חמיהחשמינאיםשעמדיבעתאח"זיםגכריתיהפריהדתע'העבירים
היהידיםכי!חדשיתכתיתיניורירעהריחה'שלתמידז"יבנתרבופיהאייביםרהכ,
המחלמה,גברה •פ"שבעדת.ירהיעוהפיישיםעוחוקיאשר,בייתיסיםהצדיקיםהייני

רבאודםוועזירדר.רמייםאתרקרארהמויכהבידי(ראריםתיבליסרקברם tדהאחיםכי(
מכבילאאשריכבירהררדרסמלביתנצמחהירמייםתלממשי"רעה'להיכ'פמפייס
הררמייםתתתמארבבבעהיה.רגםישראלעםאצלאיםיישב •הארימייםמזא"כישראל
שכ~עדלבברדםהמלכיםכשמיתהעייריתרהסב"יכאראליליםאכריטאיתרבבה

שבחכ"רכ •רעבףשיישלישראלהשאיררילא •המקרשרשופירטיטיםאספסייכים
רמרדריחכירי,נרזיבאכ(יעמד •בישראלהמרידהריחהפעםערדהתעיררז"אח

איםתיהשמידייהדריאביסוטיאביסיבאביתדכמוחמתרבהרגבדםויהכיברימ"ם
אנייעדייג •גירהאחרגי'הישרא'בניהגויאזימניההיכומקיםאתיחרשי

 :ויישנהעטרהייחיירעמניןהייטיככיימיחריתציפייתיעיניניהזהכמעמדמשיקעים
רעעבריאשרהעצרמיתהרעיתשכר Iלהאןבירמרנרחצריךכזהוהמתכונז

גררלעיקררהיאאחייתברלהיטיבבשכיללמעזרקהיה •הארידזמוכמשדראשני
כזררכביביטיכיכאשרכגרלהמשיקעיםאכיעיכיתיביבשכיררקבילהאמיזכתירה
 •מאררכיהזההגרילקר iעעלבכתיביםיהמעידיםשלמהגאילהארתנרלגארלהןישיש

להאמיוכתירהעיקרשהיאכראירתלהרארת •כאריכרתרנ"א 'סיראשכשמיםת"שרעי'
וימיתארתברהכוסירלמעןרפיאהבבחינתרקהירני,ערעבריאשרהיגינרתכ'כי

הגי:ןבשוימיתתמידיתבהצותהנכינהימדהנלה Iמבכומעיטריםשנהיה •המשיח
ןייעביהבחינהחבסיי!ימירקהמההאויבימיםעימדיםאניאשרהזהימעמדיהבפש

שהימיםיהניינהציחא'אאיכיייהישבאמרמ"ככא(שהביחיכיסידו"חזבללןזה
רערמריםקיימיםאברעדייזז"רכבאליברשמתייחםכמהיעהימיהירבלםיברלעשעכרר

יצלחלאעליכיייצרכלייכלאשיירברכיבאיכתלמירמשהכתררתתי.,ףובכלרמחזיקים
שאחכיתריבילעעכרראשרהצריתלהגרילהדרישריכיס"על"חזהרביזהרמטעם

בעיכתיקרב-יתב"יקככקרמישראלתיביקיתג"קשחטפרעהשאמרר.כמרעזריתר
ב"גרמרכא(מדישהלכביםמביובחסראסבחימהישראלילדיאתרכבהברמםליחרץ
שעשהראכדזרבמהיגיתירהבהפלגהדברר.יבןאגדה)םפרבשםםבהדריןי"ברש

עתירימייםהייניםמפעי'יתינג •המקדשיהחריבירישויםאתככשעתנביזראד!
 : )קיניתימדרשדתעניתפ"רייריש'מיהניזקי!פ'גיטי!(עיי!יריש'יםאתהציתי

אלאאיבייהיהשנאמימקיםכלהדוישכדרכיל IIחזשתנניהשביוהילל
הטובאתושכחלדררששירכומהכלוהירשעלמרטרשהחרבביגהייבושמהח
בםכהיברלהעגימיםבפששמחג.זילמכהמיוזאתיפרסםמחייבהיאיברהמקייה
יםרבכסיהםליגמיהעתידהזמויכיהטהירהאמיבתםישיאשמרילאבירלחזקם
ידרישלידםשבאמקיםכבלחז"לבמבעילאזהרמפניעליהםעכרראשייהצררתהיגרכית
אשהעתירהרדרשר •העתירהכגאילהה'לבייצמיחאשרהטרבאתיתיייתבהפלגית

מהגדלתדר.בהידכרי •מי'תרכו,גריסקאיתשתרציאי"איעתידהייסבכ'שתרד
סבהיו,םעכיכיםהרבהיעידב)"יעא"עה"ע/ב'(כועתידהמקדשיכיתירישליםחימית

אינייהיהשבאסרס"כהדרישבדרניהראשיהנללמפניבםתבביהכ'העתידהמגאיוה
צריךעוד :יבפרטבכללישראורבניטיברקיהיידיםיהעתימיםהייבי •שמחהא'א
מהכהגת •ליסרדהובחראשריררעיםכלליםעידלדםוהיהכאגרהגםכיירעתאתה

ירילרעסקרכלאצלםהיהיקצתםהכתיביםמזלמררקצתם •ת"השיימהשגחתהעילם
שיזרמזמ"בכמקרמיתכשארעירדברכרספקאיזלרכראצלםשכראשרהללרהיםרררת
גררלכלללהםהיהכמרהמסררש.מזסתיםמזילליקרהיציאלרחדשיםעכיכיםלהרליר
 •א"עח'לקדרשיו(לייםמירםצדיקיםשלשברתידםוממלאה"הקבביהקראמ(ללמרד

כירחני'דיהאברתדאםמזהוהרכיחויסידזהדבדהביחיהספקיבמקיםא)"עי"אה"ר
היהיבכגשם)(שםצדיקיםשלשביתיהםממראה"דהקבמםניניס(כירחדמתיד"ההביס!
הירידיואימפ"! )'אט"כ(ברכיתגסיריכ'שןויהזניריבישאהיילאטבאבקכוהוהם

איגגסירי )'ב 1'11(סיטהאמרייכגש"עהמיניםבברכתשטעחפ"אעהקט(שמיאו
דיבא Iלעביכ"גידרלהיזיאגדהמסריתיאחרררארתשעיבירבמהאלאשררטיצ"חר
מהבהגתכלליםשארלדםוהיהועוד :לדר.הררחיישיבזרלאערימהבסקלתראשה
מזבפיעה"הקכ.איזתחלהכבפשיתפיגעהרחמיםכעלכמראיוהתחתיוערלםאתת"השי

ה"הקכאין •שם "'ישרעייז )'אב"י(מכרתשלההשרמזמקרדםבפרעכוואאהארמה
במלךכ"אארברערשהה"הקכאי(א)"עטן(םרטהםאתהארשנתמעדהארז:ה Jמכסרע

 )כ"עי"ט(תעביתהקטןמןמתחיו,ןבקללהבראשית)פ'ר"(כמעלהשוכפמריא
ימשםהראשיהעיקראתהמקראמןלמדימהאגדהיסידיתרו.כהעידיכדימהאוהינו
(תעניתו"חזמוושוהיסי:ןישבאגדההמקיב'יםהנוויםרמ( •אחרבמקיםוהתלמדכאי
ד'(!כויאגמיריאמריערדשקלרלאמשקליהברמיהכשמיאמוגמיייא)'עבווה

השמיCומזיררדטמאדבראיוגפיייב)/עט"כסנהרריו(אמרריכזח)'פכ"(בשבטא
 Iבייבואדםישנהלאלערלםשםראמריכ)"עא"י(שכת/סהשרכרילבכיזתביוז"רעפ

רבשתעכדיהרכרבתגלגללירםףיעקבשהיסי:ןמילתםלעיםישבמשקלכוסכילי.רדר.הבבים
הגדרוללהכלפיאבלנגזרהבתריםכיןבמחזהעוייןדר.יןבתיםיהקשיבמצריםישרא'
רהיסי'יאבידריאי!מזהכ"א •חייב '''עיחיבהזכאי '''עזניתמגרגל,!אצלנישהיבח

יעי=ר
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כחיקערוזהדעביוע'כלצמויםעיקככביל,וידתרס.כהרהיהתקטוד;ורלבכריעקכ
יעקכשחיככזהכחיכוכהיתהלאדםאזוחוכה "'עהגדולההרעהותכגלגל •יעקכ
דכר "'ע tבתגלג(חיהרקלמצויםיירידהסכההזעבי!חיחיאוחטאעו!שוםל,וסף
כש/סימודירורשיםחריכקמצאוברדקמצאבעובדאהעבי!יוב!וכ! •בכו!וזהאחר

קצמאבותאה"הקבסייעשדר.יבושחשיכחתגדולהכמהוואהבוא )'אזיב(גיטי!
חייוקכמו,הכיתלחווכוגומואחוותדסכותדידעבראע"גח"בוש"עכיתרתארהחריכ
ז"ככ •ו aגרהפרהדריוררשעתהבתרתרריכריחבםרשבאתהוככרתרפיררררר.ערת

 '"עררלה;,ההרעהמרבתגלכלהכרשהכחשגדרלה rמכיראברקמצאכר '"עמרבסתככ
אלאבך Iחקראלכלשרוכש'סעב'ןרברכהבאמוים:הדרושיםבכרורזהזהעביו
כמר'כורתרהבקרדרתרכחילר&ןל,מיושנבאלכיוארתירתכחייי&ןרקהררכ"עפיכרארכך
איוכי )'"יד(שם'יייורשבעאלארשכעקתויאל )'כז'(רבכותשמרחאיאשמרתח'א

וכדומה )(זעדרךושםאיאדרךושםח"א )'א "(שםבלותךאלא jביתאי!איתבלךת
בלושןותחדו~דכלבבוכים/ש'כמורה'מדר.מב"םבשםכתתניככוכיוחייבו •כהה
יהיומען tlרתוכחחמוסרלעביביסימביםלע~רתחשיומליצחדרךוקהמהח"א

בכיאיםרהספו"ררזן,דרה •אי,חםשהסמיכרהקרדשכתכי '''עהזרכוככחבשמרים
ימכיחם"'ן 1ב'ןהיכובמצאיאקררששבכתכירמנפי •ש"עכבחבהמהרכחרכיס

הקרואבט;יבישבארחכמרלקררתחבקללכןררבחרתבקרדרחכחא'ןרכןלשמאל,ח
איוב)'על'(ברכרתדאמרררחאב'~יבירבכרבראשולעביבים cסימ:'יעשרתכשביל
אלאהדרת"תאקרדשבהדרתלה'חכרשבמארראשכרכדמחךראוחלהתפללערמדיו

פ'שבחכיורשלפן'לברכ"לרכללא.משוםחמלרתבשתבודשםראזגפ"קרדשדתכח
כדרשחםונחרפכככל,ל"חז.רכןת"לחיה"אכיןמחילףודרשוובבןמtבבעידלאגדולכלל
כבהחלבכתבכאלוחלכבהוהtבוהכמווחפדחהלבבחוחרפה )'אצ'בדריםודרשו(זה.יד'ע

פדק!:בהד' I (בהםבחולאבכחככאחכהםבהולאמחמובםולאמהםלאשבאמווךרעיש
ואתויגעעי~ואתהדמפרשדזן,רגוםדרךהשלחיןכיתלשוןפירשוק"מורבישוכןחיק)

דהכיאשםויטכ"אועי'השלחיוביתבקרארמפ"זכהי"חבתחל&ןד'ה'א "'רפיושמשהלי
בזהר"עדורדככרת"יחיא"הכ'ןבחיודףדרשדרבבןממבעירלאהבזכוהירררש'רבוי
כואירחריךדהכבכל,גםאלדררשדתלרודשחז"לשלררכםרהיהלהוארח'ע/מבעלהרב

שלהםא"ההיהלאהואשדביםתרותרמכילהק"פכיררשל'דאמררמשוםב"לדהטזגם
הארתירתכצרורתרשויםחי"תכמרסתרםשלהםא"ההיההאחורניםדכרוווחמכללסחרם
פדק(~בחותחש"סדמדכויהיורשלמימדכריכאמתדחרכיחע"אשורשמרר.י'קרעי'

לאםופרים rדשאומכלל •דדואלכרעיהדתלויחדוקבילסופוידחזינןדאמרוהקומץ
 •כחילוףתמידדרשוהטעםומזהחי"חכמוסתוםנראהוחיה •א"החרגלאתתו'יןהיו
לגמריש'יבויהואדזהושלשחםאלאושבבתם"תאע"א)ד l/למ(קרושיודאמוי'רהא
לימדדלבז.דרכיובהפםקהפעמיםשתידישבהחכררבהדשםל'להכתרבלשרוכיו

לאפ"עכ IIזע"אחובעביורישבשםי"ושרעי'שדביםעביביםג'דיימרדמרכחרממילא
גםכי:ון"עכתררהסימביםעשררעד"דררב.קרדרתהברדתבשיבדירקת"אעניומציבר

לפעמים.מ'קא"תבלשרוהבאמריםכאלרסמיכדתמציבריררשלמירבתלסרדי"אברבייתרת
דכורברצמר,מהבלמדעביוהראאריםהדברסחמרריפעמיםא"תישרוממשמבואו
ח"תהבר:ייתאוכןחרותאלאחוותת"אאמויבןתורהדי~יןבסשבח.כמוזוידרשח
דשמרתםמי~דלמדוכאפ'מכילתאועי'כוביךאלאבניךא"תכעויםשלוםמרכים

המצותלא ~המצותת"אדרךדדרשוכ"ועחתמיצנחאלליךדשכאמצוההמצותאת
קמיאמ!חדעלקריכתשבאמרקפיצהלהםאיןמלאכיםדכרכותפ"קכיוושימיוכן

קרדשבוזדרתת"אערמדיואיופ'רישבוכרתביורשלמירכוערמדיושהוקייבוקימיא
דכתיבב l/'הלחלקלהםישבפל,ם •רשביעיחפ"דיורשל'רעי'קררשבחורתאלא

יציו(~שמעביר"דרקרא"רדבלאהסיורשלהשיכישואלרבציוילהשיכישואלרבצררי
מישואל ן&' Iעכלהייבר •בצוסשסעיהר'דרגםהרא'רכהעדרארמישראישברצרסיכל

דבררררת bשחיטהאיודבזירג"פיררשלמירעי'יפרשידעלאיפ'מרכעלישיבר
כחילרףיבר 1רח •שחרטיהםרישחטראלארישטחרת"אשטרתלהםרישטחרדכתיכתררה

(יומאכז.וכאכחעירךתפ'כספריהרארכווכדרמהחחתתחתכשככבשכמואותיות
אםמכתאן rדוקאיברא"תדרשתדעיקרדפירשם"רר.מכשיטתעלאכן )'כע"ח
יפרשאיךואיכלשכחויכאולאקרדשיכתכיהדרשנןססיהיהס';והתידכו
ב)"עג-' 0(ו"שהסדמשקהמהרכותכיבבהררתרהא"עכ)(ברכרתשה'םקרשית

הש'סשהרסמעשוותלעביוגמרמקריש',ששבגסרהרשרהישל,שאלאישלשת"א
כעלמאת:א bאסמרקגמורהדרשהכאןאיןהרים"הרמבוישיטת •כתיכלשישודר.י
םו&ןסוףישושנאמראוכהדרתנאמראםיןאיכפתרמהימקראבסמךיהיהימען
 :עירונריך iרלש"סכהגהרתיזהעלתמהתיוככרכעלמאיסימןזהדרךלמסוךיכולי!

תיאמםהחנגלן:-כיכפשוטםלפרשםאפשרותאיןכתלמודעביניםהרכח
כייהאמיןרמחויכיםמוכרחיםרנאוג"כוגידר&ןחירו&ןויפעמיםחיילהת"רשיהגשמה
ידכררלאסזמרבהקוחכמיםוקדושיםיצדיקיםלנוברדעדאשרהאמיתיתהקבלהמררישי
ע'רמדריםנסרתרסדררמזררוהדכריםבאמורכילהאמיוצריכיםרקזריסרכריס
לגלרתשלא 'למשפטחז"לרחשברערלםשלבורמרערמדיסמרעתברנשגביםעביביס
עשרהרכיסרטפחגילררמפ"רהעסהסרולפביבדכריהסרטמרביסהצפרניםהרזיםארחו

בשגברתרתלהעיקריםעניניסרתחתיהםחיצרנילכרשירקהמחהדכויםרפשרטיטוכחיס
המשנהפי'רמכ"םעי'רהרשכ"אם"הרמכז"עכברשהחערררוכמרומשכיל,סלבכרנים

ואיופשוטןקעהאגרוחתאמיואשראחתכת •הכתותשתיטערתשהראהאחר •חלק
דעושיםהמצוארתמחרייביאציםהמהרהנמנערת •פביסכשרםנסתרפיררשברם.סורבים

רעי' •~י,רם. oמשיתערררוכדיהשלמרתמןכדם.ואיוהחכמהררכיהכיבדשלאיפיכו
מהמרןסכיבדםoיעייואםשהדרשרתרראינרל"כזהשכתכלמררהבהקדמחרס"רמכ

הנמצארתת'מידיעהעררסהנמרר.הסכלירt>חלאכימארמחעי,ריקשהלאהמעייביס
קטנרתירזתררבהעורתכישכבתלראשרןדשכעיסא'פ'נבדכיסמררהרע' •הבמבערת
כקייפות'לםכא"כשהתעסקועררבותקל,וכרחעייהסמעטיםלכגרגריהמהכתלמוד
אתיגנרתרשכ~מארתוהוהשנית:וכחשםעייןפניםכשרםלכתחחירשאיןדחשכר

 •השכלעיגחנוכתיםםכליםחמהאולם •יל'זחכמינודכריעלומלעיגיםהאגדות
עלמשיכיסשהסארורהכתוהיאכאמתהחכמיםאצלהאנרשיתמןרחרקיםרםoרכמח

עודועי'נה lpהמכפי'ם"רר.מכעכ"ליהחכסיםזס Iח:מנתבררהאשררנשיאיםגדולים
וצדיקיםגדוויםחכמיםל"זחכמינוהירשנגיהסהאחרי"רזהמשנהלפי'בהקרמתר
באשהחסורויחשרכהחרכיכורהצדדקיםהישריםמעניניהסלנרשבררערכמדמפררמסיס

ככקשתלרח Iע~התארהרחרזקהשכלבחרלשתמאתנרנערותשהחכמהDמנימצרבר
א)"עו"ביו t(גיבזח"ישאמרורזההרעיםשפטיםארבעתבבצעוהזויזותהח:מה
מןיותר'לה Iגדרותחתצואהולדאיןרזתחתבצראהנידרןחכמיםדדניעלהמלעיג

רברירס.מרחיקחסצארלא • ?jכאגררל,סחכסיםדכריעלללהעיגהשיאחראשרהכסילרח
ברבויסלברהעירלאאשרהמררגשרתלהנארתירתרןרברחותארהמבקשאישאלא

גררראצלםתככרראשרהמעייניסמןהשימיסארתןהמחשית'של,:וכתחובאירים
כ' Coירונתאמחהיתוליםידברולאל"זחכמיבכיהיטבויודעיםל l/זחכמינומעלת

רר.מב"םעכ"לוכמשלבחידוחהבמבעותלובאדדנוז"לוהםובסותנגרהיש :tבדברית
ורמזיםבעלמיםדבריםרחכמיסשישודעוז"לברכותא"כחז"להרשב"איש'מועי'

ולמביניסחולירדעיכטל,סכדבריסהסכי,סיעינינגלרראסחתרמיסראגררתכמדרשיס
לכעל,רמדררהסהסרדרתלכעל,אלאלדררשנתברשלאהאגררתמזישוטכלייםענייביס ;tה

נכתכרמהםרישרכר'רעיחכפרידבסרתנגלחמהסישרמקצחסרכר'ריסרדרחכניזחכמח
א'חרשכעררש"סכ"ג.רעי'ע"שרכר'לכדדרביספשרטירקבכזלםראיונעלםכלשרו

ש"ערזבחיסערלרתעלערלהאשההתשכחבגמראשסשדרשרמהעלא"עפ'א"חנ
כממוכרארחונעיהאשראיר.המהאופןכשרסכפשרטםלפרשםאיןאשרהאגדותרמן
 )'אז'(שםמתוכללה"חקכ )'או'כ.כרכותתפיליןמניחהקב"ה •שזכרומהכמוכאן
לאל,הוזחודהה"הקכחזר )'בט"זק"(מומכטלהוצדיקגוזרה"הקב •צדיקכירמשלמי

הגדדלל,םדמעדתשתימורירה"הקכרשם)(שםלהקב"השהחלהרעד )'א ·א"ל(כוכרת
(שכתכ:גירךשירסאיוא'ללארתירתכרתיסקרשרשהיהח"להקבמצאר )'אט"נ(וטם

אחשמעטחיעלכפוחעל,הכיאר )'א ח"'(מגילהאלל,עקבקוארה"הקכ )'א!ס"פ
דרבבזמפרמאשמעחאקאמרל"אוטעחאבהחיאה"חקבעכידמאי )'כס'(חרל,ןחירח

ראתחאבילרראמרבכגררה"הקכחפסרע"ב)ט"ר(חגיגהאמרלאמאיררר'רמוכרמיח
כתערלגלחררבאסכאכגרבאל,האידמיה'הקכאתא )'אק"כ(סבהרריובב"ענט"ל

ר"חמהסהבגלהאשרלזהכדרמהאגדרתהרכהנמצאררעררכ)"עה"צ(שסחשכירה
נגייסאינםאשרנשגכיססודותכאלואגדרתתחתחז"לוכוונרוגידו&ןוחירוףהגשמה

להכי!העליונהכמעלהחמהוכברהחכמהכחצרותבאואשרהשרידיםלאותןרק
פרקיעקכבעי!בכותכמיכאגאוןבסיםרכינוועמ"ש :ברברידם.הצפוניםהסודית
כתכהגדולליםרמ:גרתשתימורידה"הקבגיהאמאיכגמראשםרארמרהךעל •הרראה

ספקל,תל l/חזמדברידכיוהדעתמשקרלרכיותחחללבררוידפיררשארארוחא •ל"רז
רמערחרלאאבחחרלאבכירלאשחרקלאלפנירראיורביהישרסלרמרתראיזה"שהקכ

אלאאמורהרפשטאע'לארחכירכנודאסררהמלתארכלסתידעאהאמבררארכר
כיעיולסראיתכינרתינרשנרדעיםכרכויםהמשלאתלמשרי •ררמירומשיכתררת

ה'ירחנהה'עיניהנהמחייוהכיכ"גנביאיסרהאאדסבני Jכלשרתררהדררבההיכי
 •ש"עאגדהרבריאת"ןהכיוא&ןד"מרע"כתאכלמפיוואשבאפו,'גשועיהה'אףריחר

יהכיאזהכעניןשאמוריםא l/הרשכדכרישםי l/כעהכותכדר.בהביאהדבורוכסוף

תככהכמסתריםשנאמרכמוומגשימיםמתמיחיםדבריםמדם.שרב.גלחאחררתמקראות
רכינרכשםהכיארכןש"עכאפיקדחהאשכייכןירמעיהמדוכןגרהספנינפשי
רבמררשרתכתלמררשכארהאגדרתכלהמההסיוומןח :כרהכירצאשכתכגארוהאי

המשרמררמ"וירםככלהריסאלףשררעהרשדרלריתומוהעתידדתמסערדרתמספררת
עלע"אפ'א"כחא"ררשכחלקהמשבהפיורשס l/רמכעי'כרסזכאושדברובי~נביר
המשרמרייול"רזכענכירהמשרמרייוזהזרלתךאלהיסראתהאלעיו •"לריכמאמר
המקריסדאגרתרמשכחהיכאתמשמחשהייןמפנידבריםשיופשטןסרדיהםישרנד."

ואמר •ל"ן •רדאגהצערשוםעמהםיתערבשראכעו'היבוהתענוגהשמחהרמזג l/וע
אמרויכןמסכתיבייןושתורכתיכבייןרמוזהשד",ורהמפניח"לתמשימךשהיין
א l/דשבעוד.רעי'עודשהאריךש l/עמדהכנגדמד"הכיי!הנרמזלדכרמתיקושחיין

התחיל •וכשרטכדרךלעתידהצדיקיםסערדתכתח'הaשיאראחרהספינהפרק/אח
רכרירעי' •עישרהנפשחשכלרס.רלריתורבהסרתצהפרנרתסרדרתעלכ"אחלרמרז
להרדרתמרכיחיסכרלספ"עכרג.מרלבשערדרמכ"ותשרבהמהלכרתח'פרקס"הרמב

אנרשיבשכלאפשריסאינסאשרלחםרכדרמההדכררכזהפההזכרבראשרכאלרשגאדרח
נככריסרסזיסהמהכרלסע"כאמרנחריסרדיהרתלעיקוישההקוכהבראוטיחרסתנגריס
רקמרבואינרררזן,וךרברחרקי,פרחב'ברשיסארתסשהלבישררק •הערךיקוילדברים

כרוכנמצאאשרהטבעמגררירצאיסהמרפתיסלבארעתהובכא : 'הכסרדיכאי
דעםתדד",לטתהקרמרניםרברתינורעתג"כריהזכירוכברייתיתר",למורבספריעניו

כןלנקדימוןחמהלישנקדה )'אא l/י(תעניתל"חרשאמרומה Jכגר •משפטסרוחיצת
כוא"רשרר.אההנסים Jדכ )'אר'(חוייןגינאינרר.נקרעיאירבופיבחסריר'גררירו

נ"טמ"(כהסיסאסתרסןכיהס'רסכרתל,עכנאירנתררכערבדארברירלחזקהרונקרס
במתכסאצ'נררב.זכריסרראסבוחנינאר'ר'הסעגייחרניאירעראשררב.סיסכ Jרכב)'ע

אשררהמציאותהטכעמגדרירצאיםרנפלארתנסיםהרהבוערדדחסיריכפרקיתענית
רוכילדעתכילעדררבאתירק •הנחלהעתיקםהספררריאריךבתימרדכאררכהכאר

הללונסיםאירעורכןככתכםרבריסשהםרלהאמיןכפשרטןהדכריםלקחחראויהחכמים
יחאסיןיכונהישראלבשםאשראישעלשהחוב.דכמובאמתחללדדקדרשיםלצדיקים

רישרראריכןממשבפרעירנעשרכפשוטםהמהקררשככתכיכתוכיםאשרהנסיםכי
והאמרראיםחתנאיםמכעיידהקדרשיסהחסידיםעכררהטכעהירךאתה'שינחכילהאמיו

מקוכלזהדכוכידעי l/דזדחגיגהכ l/פלע"'בכרתכמדבאגארזהאירבינררעחחרארכו
נרראותארחרחערשהח"הקבכיברמכחישמהסאחרהיהרלאיחדהראשרניםאציהיה
כררדנרוארתמרארחהצדיקיסאתרמראהחנכיאים ' l/עערשהשהראכמרחצדיקיס ' l/ע

עיי'רן.כלהוכסדבהסראיוהללרברכריםיערלסישתקנרתכירב.כיאיסאתמראהשהדא
רזולחרררםאכןח"יושנעשהמהוכלבטיהטענהבדטדעניושאיןאחל,סיידעכי

שאמררבררכירצאי l/זחפניבושמדא'רבמררבשצמח •מכחישיסרלאברמאמינים
לכרלנכיאיסאיאריכאנסיסנעשררלאלנכיאיםאלאנרארתחללרהמראיתשאיו

במעשהאףהלכהזהאיןכייאמררלצדיקיםנסשנעשהשנאמרמעשהבכירמכחישים
ה"הקבכיסרבריסראנר •חקבהבונחרניאררכירמעשהכחיכירתשצפהעקיבארכישל

שמראירבינררדבוי •גארוחאירכינרעכ"יהיכל,ררמראהיצדיקיסרנוכלארתנסיסערשה
וטמראלאתשהעלתהארככעלתכעביןח) l/כא'(וטמראלק"כרדמרעתקיםחפניבן

 •ש"עהשכ'מןמכחישיסלהםשישכמקדםחז"ישיככחכםדבריסיקרכלרשיאשכחב
המהראל 1V 'שלאכיהוגארוהאירכינרשדכריאחרבדכרירעסקלנראיןואריס

חנהכרכרדרבהעיכדאלפרשחשכרחכמיםהרכהראםהארמהכללאצמקוכל,ם
ר'כהןנדכותלייוגיחהמיסאמתשאוברהגרדיאל,עזררר'רמי~שההספינה)פ"רב"(כ
שלכמחצלתקכרררתריכדתשתיששמעאחדדחסידומ'~שה • )'כט"נ(ב"מיחדיוכ

במראההכישהיה )'כט"ו(כרכרתכער'סשנתהררהקרררתמוזרעםזרמספררתקנים
ח l/רשעשהרנסיסגררירובורנקרימרומעשהככ"זממשמרחשתראיהרלא •דרקאהחלרס

רכדומח )'כמ'ט(ירמאקדשיםכקדשיהצדיק~רו'לוטמשאירערהנסיסאלררכוררסאבו
קררביסהררראנשיכלאצ'רנתפרסמרממשכפרעישהיררח.:מיסמספריסאשרעניניס

I וחוקיס



 fחאגחתמבוא

ננעייהיכלריתותכ'ג'כמסוכרה'הור'םכמלחמותלרומ"םשה'וסיוכוןערירחוקים
אפשרואיךבשמיםטכהילותאותותנראוכ'וכןהחורכןקורםשניםאיזהומעצמם
חידוש'א"ריטכוגוי' :ומשלרמזררךאי •החרוםכמראיתכלםשהייכאןלפרש

מעשירתיש"לוזהספינהפ"רכ"ג '''לעהכר:!!והרבדכריוהעתיקהספיגהר'פב"ב
כובעשירתג"כר'שכר'בהםהררגלרשיאלפי •כריםיב"אזריםעניניסזהבפרקאשר
רזהיברהחלרםבובראיתרקעיזכמראיתלהסנראיסהיושיאנרמזיםעביניסהללו

בוראיסבעביביםומחשביםמתבורדיסכשהסוגסאוק"בוסכיםהולכיסכשהחכמיסכי
והגאוביםאחרעניןעלמוריםנוכלאיםודבריםרר.הוריםכעיזלרם.יראההשינהובעת
טמשעיןכמראיתולאהחלוםכמראההיהל,חזילריריבגמרארבזכרהיכארכלכחבו

ששמעאחרכחסירמעשה Iכעב'שמחומיר"פרכרכותבפ"ג '''לעבבותבועי'ש"ע
דפרקהךכיבשמווהוסי~הללודר.יטכ"ארבריהביאזועםזושמספרותריבותשחי
נתנמנסאחרחכםכיה"בויוכיחור"בהטכותל,ראמרהורקנוםכןא"ררבעובראהזהב
כחסידמעשהךהולפ"זכזחילהכותכוס"ם •ע"שבחלומרזאתוראההמדרשבבית
ככיכ"גיתפרשושם)(כרכותמותלחצרדאזלודשמואלואברהדזעיריוערכדא'אחד
נובעיסא"הריטכודברי •ל"עכס"בשכאואשרונפלארתנםיסהרכהומזהגורנאהאי

כשיטהפירש iוכהזהכ)פרק(ב"ממקובצתכשיטהרכריוהובארחננאירביברמדברי
כתותרשתיראמרובחמביברררכהמעשהע"א)ר"פהפוי~ליםפרק(ב"ממקובצת

והראהחלוםכעיןזאתהיהנחמניכררכהמוכחמאזואמרודרקיעכמתיבתאיגילדם
בתשובהאלפסירבינופירשונן •בבחתהעזלםמזשיצאנרי •למיתהסמוךזאחלו
(ב"ברשרהבכנפהגאבירהוילאכרהםואשכחמיגורתאצ"זרהויכנאהדר'מעשהאח

כפתורנושזישזכספרדר.כהשניםזהראיתיוכזהחלוסבמראההיהשהכל )'אח"ב
כתלמודתמוהיסדכריסשהרכההגאוניםדעותג"כהעתיקכיהפרחייצחקר'ידר.כורפח
וכמראהכדמיוזתוברהיסהעניניסוראוד"ככהממתנמנמיםשהיוזהד IIעלהתפרשיכול,ז
כאמצעשכתכחיקרפרקראשונהימשנהמשניותפירושם"רמכג"כעי' i •החלרם
שיהיוסברותבםואסכורס"בשהררשותכלכואקבץחנוראהבר.ועודל"וזדרניו

משלהיהמדם.ואשרהפשטררךשבאומהםהררשותמזואגלההעניןלאמיתתנאותים
זכז •ל i/עככהקיץהיהכאלוומזחלטפשוטכמאטראותסוזכרוכחלוםהיהמרם.ואשר
שהיהלאזנםשהגיעוק"כוהשמעתמראותאיזהעלמספריםרת.למורחכמיתמצא
זכאיבן '''רלפנירבריםוסיפרהכהויוסיר'הלךוו·יע'כ)ר"'(חגיגהעי'בחלוס
ה"בומסוכיזכחלומיואחםאביואףראושכךעיביאשרייוידתכסאשריאשריכםואמר
ראיבו • 'וכוגרול,םטרקי,זעלולכאזעלוהשמיםמזק"בעל,נוונתנהייניהרעל

שהזכירוק"כלשוזיתפרשהמיזומהוהחיוםבמראהלהםהגיעקולבתדשמיעת
בדר.בה.אכןכחלוםכולםשהיוחנהברברררכהובעובראבנאהדרביכעוכדא"לחז

מןלהםשכאממשבפועלשמיהעלפרשצריכיוק"בעניוחז"לשהזכירומקומות
הרכהכ' •הגאוניםרעתהקרואיפנישהצעתיאמתאם:והנחכמ"אש"כמהשמים
אגרותבדר.כהכילהורותצריכיזאכ'הח'וםמראיתע"ריהתםרשיכו'יןאגרות

וכשיטתככחכםרכריםפשלטםעלהרכריםכשיקחואםכי •יהכינםאפשרותאין
השגחתושהיתהוכמומאתנוומאתתוחסדואפסלאה"כרהקרושגאווהאירכינו

נגליםנסיסוכעכורסימענםאוידסעללפערלהנכיאיסערתעלמחופפתהפרטית
עתותםמקדישיסאשרהצדיקיסעבררגס •זהככחופועלכזהטבעמהלוךיוצאיס

דעתהואוכןבקודשה'לפנילשרתלעמרדושכלסמדעתהכינםראשרה'לעכורת
נדר.שבקרעיאירבופינחסררכ'כעוכרארחרל,זק"פ '''לעככרתכמוכאא"בחא"רר.שכ
התלמורכפסריגםבתורהרכפרםוםשנתפרםםממהוז"יוכתכיאירכןפ i/ר '''עגינאי

אפי'ואוהבכיאע'יכולויעםצורךיעתופ'אאותהתחרשהואלהאמיןשמחויכים
מקומותבהרבהי i/זירכותיבושתמצאעריבניםמאכזתהעביוינמשךהחסיריםמןיאחר

רבהועניןעכנאיש'כתבורווחנמיםהורקנוסכ(א'יעזרירבישקרהכמוכ i/גמספרים
 •בחמניכררכהבונח iמראמרושהוכרנוהפוע'יםרפ'בהךירבהכוובתו(או'יורבא
שתיבזהראינווהבה •א"הרשכ"לעכוכדומה •מרקיע)שלמאייהדשלחוהיינוורבא

רם.רםאיסמזולהגירלדנ.חיזיורעכקורתעיזאכזלהכריעכיריואיזשובותשיטרת
שהיולהחפרשיכרל,ןמהםוא'זהופשרטםעלת Mjליאנרמוכרחיםמהסאיזהרכעצמם

אל,עזרדר'מדרתל"במןאחדהוא"לחזאצלהנהוגמשל:דר:ורבדמירןס~ובח
וכוהמקראותיבארעביזכרובזהבררךהשתמשר"לוחזכאגדההגייל,יוסישלבבו

הלבושגםדר.ובפ"ועהתורהנגרטעבותעוררועתולצרוקיםעמיםלחנמילהשיב
קה'תמררשרישועי'יחיךומתוקיהשכי'בחמדרכריהםחז"יבוהרבישואשרדח.יצוו
י"שעכעיניךק'המשליהיא'שםואמרוהמשל jעב'"יחדלושהגרימהחזיתמררשוריש
כאריכותהמורהלםפרם"דר.מכבהקרמתועייז •תורהשלעומקהעלעומרארםלהמש
 )'בג"ל(כרכותכמו •בחמדיםמשליםאיזהועיכאזרארמוולדוגמאהמשלמעבין
לראשרזב"ופרקמררהועי'כסףכשלאותומשכחיםוהיווכו'ד'כוךיימד IIלמהמשל
עודהבהרגכיעלמהלךשהיהלשועל )'בא"ס(שם "~'והמשלזחעומקשהראחמח

י IIלמהמשל )'בה'כוככים(כעכורתמצינווכזאכרכךכמחאילזאילו )'כז'(תעבית
 )'אה"ב 'ב(ב"דשםועי' •מעטמעטבפרעאוהנולשובאוואחדאוהנואחד,א Jכ 'נל

 •בש'יחותןבאמניןשהיסזריזיזובי(עקיבאוביתשובתזבפרטני~ימיםמשליםהוכה
ט'(ב"ככ"גועי' •כעריםאצלומפקיייןאיםנבישהיואחדאיש Jמהנחמרזהמשל

מפרבסםא'זלמהעבייםאוחבה IIהקבאםהשאלהערלטורנוסוופוסר"עשהשיכמה )א'
נחמדמשלפ"עהשבתיוםקרושת jבידולטורבוסרופוס"ערשהשיבמהא) IIפיר II(בועי'

מזעצמםלפטרריכול,זובשמהדגוףתולשאעללאבטרביבוסהקרושרבינוותשרכת
אשרלמיזקרחהכז "'רשהסי'כמחרכה)(ריקראמדרש "(;ו )'כא"צ(סנהדריזהריז
הרבהבמצאווערדהמעט'ם'ואתםהמירכיסואנחנולהטרתרביסאחריכתורהכתיכולשא

האמוראיםוכיןחבניאכזיהושעור'ירסיור'ק"וריכ (;"והIIIשיבומהבכובותתשובות
ובחמריםבעימיםמשי,םדרךיהגופריםכיםלהמשאלתעלבזהמפואראבהו 'רחיה

שכחו:וכפרטהמעייןעללעורררקפהכאתיולא •כלםעללרמוזה:בניוויאריך
 .)'אי''י'יב"ב .'אט"כסוכה(נובסיםותיומששועליםמשלותהניחשלאז I 'ריכאתל IIחז

ר"טב'ל"ח(סנהרר'(ייי' 1חהעיוומ IIריוע •הזקזללהע'כןהעידוסופריםובמםכת
שרשהרקלבואיזואבוכובסיםומשרותשועריםמשרותמאותשלשיודעשהיה )'א

 , IIרשוהבה •מש'ותמושל,בטלרמ"ומשמת )'אט IIמ(סוטהבמשבהאמרויע'יו

במצא.ואולםאצלבואשר,סלשרעמשלרתשלשהעלל"חזכררבתשםפירשבסבהרריו
הנהרג"עמשועלהמשלעלובוסףשו'!ל,םמשלותהרבהמפוזויםבתימודאצלבוג"כ
מירשי~י'יותרעודרבהבמדרשומצאתי )'אא II(סמנרכותלמעלההבאר.יאשר
כוםשמצאשועללאמרגביכא •שמהישוככזאמומבטויצאכאשרפיסקאקהלת
ובישורשמת'רמפ'סו~תולרותמירש.יעי'לחכךויערכש J 'עפנותיומכימסויג

אתאבגרובועצםלוועמי •טר~טזר~אריראזרייתאא-סקוליסטקאנחביאבןיהושע
ולהעבירסבתימודהסשל,םכלעללרמוזכאזהמקוםואיז •ש"עמצראהקזראהר'ן

מצאתילכרכרכותוכמסנת •כאלהרביםעביביםמהשתרעקצרהמצעכיבמספר
מרוכים'והמהרכרייתותכהביםוכתורתכתוספתותוכפרטובעימיסיפיםמשל,סעשרה

בככדתלקהואל'חזלאצהז:שלכיהמעייזעללעוררבאתירקכאזלפורטםואיז
 Jכזמישראוארץוחכמיהאז:רדאיםאצלוהודח.באיםאצלהזאצוםהבהוגותמררשות
יזר.רעורוהשתזבשוהררושררכיהשל,סוההלכותבלמירולהתרשאשרמ'~תהאחרוו
וכמירשיס •זבתנחומאכפסיקתאהמעיי(ימצאאשרדרשותיחםאופןככלהמשלבדרכי
 •הארחוניםלישראארץחכמ'י"עאליבזבאונקכצזאשרככסוםתדר.ביםזביםהאחר
חראשזניםתבאיםש'המשליםלאות(נשגבותוכרעיזבותליפיםבמעלותםישזזיאאכן
ל'חזבדג.ואשרהמשלומדרכי :על,הםימעלהשרמגiובכרייתותמפזזריםאשר

מהויכוחדרךהקוראיעיןלהציגסשנחתווהמעשיםלהמשיךכ"גהואבדרשותיחס
להתבצלררכואחדכלהדציקאיךהמתורכחיםבפיט'~נרת"לחז.ובתנוזהעסזחשטעבו

נכוכדבאצרכגוזהעמיםמןרשויםמלכיםעללפעמיסהעביזל ilחזוהמשיכופעולתועל
הביזקיןפרקוכגיטיןחלקכפרקעביזכררכשמובאכמוואתשוררשוהמ/ובכוזרארז

המלכיסמטעבותכקבלהאלועביביםל IIלחזשהיולפרשתרצהואם •ימגילהובפ"ק
חיותע'אףכאלזבטענזתל IIח:שהשתמשזשמציבוביו(אכן •כלזםככךאיזהא'ה

שזהלפושכ"עצריכיו •זאזתיותזגנעותחריםכגוורזממיםעלוגםויגיםועופזת
אשרים 'Iהאבכפיהדכריםלהשיםהשירמליצתזכעיוהמשלמררכיאצ'םהיה

היתאםלהשיככאפשרותשהיהמהכפיאחדכלשטעזולהציכאחרכעביומתעסקים
למעלהשחבאבושרעל,סמשלרתכעיזוסכותםיכריםלשעי:דזמכיזוהיהמרעבו

דיוזגיויכרחכזהדכייסעומקעלערמדאדםהמשלי'ועוהשועל,םהאריותשסעבו
.אשרהאמובהיסוריוחיזוקמוסרדכרימחםולהרציאהעביביסלכירורמארבצרךהלזה
 •דגרצהיתכל,תלבכםולעוררהשומעיםהמוזעללפערלומוכשרמסוללהזההררך
שםשהזכירזמהע' )'אז''חול,( 'אי"אכזככים(עכורתדת.זסוכותבזההתעוורווככר
עצמניעלרחמיםנבקשעל,ךמכקשיםשאנועראמרורחמיםעליכקשווגכעותהרים
ההריםיכזל,םחיוכךבלכואומרהיהאלאכךזגבעזתהחריםשהשיכזלאדת.זס'וכתכז

מבקשיםשהתריםלא"לוזהשביכעבי(שםבע"ימובאא"ויטכ Iועי' •לתשיכזהגכעות
עצמסדם.להריםכלכואמרדורדיאכזאליעזר •הכרייתאאמרההכיאלארחו:ים
ולאמקראותכהרכהמציברזהוכעיוכךמשיכיםהיופהלחםהיהואלולרחמיםצויכיז

שירהפרקוכזמתקיואתגפביאתהחדלתיהגפ!להםותאמרכמוומשיכיםשז:דכרים
פהלדם.היהשאם •היאסבראאלאכלום«!מריםשהםלאמקלסיםוהחיותשהעופרת

י"לעבכותכדבריזמובאא IIהרשבכתבוכו •א IIהריטכל IIעככךלומולהםישלדבר
ממךיעלםשלאממהל IIוזבזה"לכתנגינאיבדר.עםיאירב(פ IIרכטעבזתרחזליןפ"א

ולכאזיכזחירךהמתחדשיםהמעשיםאוהוכלאלהמשיךפעמיםבריבי"זחנטיבזשנרגז
כבריאתאףכןמשתמשיםלחז"לשתמצאערהט:(בההכרחמצרכךהעניןנתחייכ

לדעתםבראשיתמעשהכלל IIזכאמרםוחפצסמרצובם • "'השבראםאשרהבבראים
קררםיכרעלמסכ'םמוחלטאפסמזהבכראלהיותהבמבערמו )'אא ilיה II(רבכואו
ככחמציאותלוהיותקודסלדעתויבראואיך •הפועלאלהכחמזוצאתוהנראו

בכרתלהשתמשמלכיםלשניא"אלכבהאמרה )'כס'(חוליןל"חזראמרובפרעלש IIוכ
רקאיבוכלווזה •הרבהבמקומיתרכדומה •עצמךתאומעטילכיה"הקבל"אאחד
בחירזשאמובהאטיתתאלומישרזתהרכהמועילותירועותלכוזבותמשלהוחכתדךר

ייוורבןו"וכהחםירבויכזחהיתהוכאןדת.ועלתרכותאחוותולסכותוהשגחההעו'ם
להזציאבמנעיםלהיותלהחסיריםש/'ומכלארםשהזנחויכלנויפרסםגיבאיבהרעם

עםבשעתההצויכהמצוהי'צורךגיוללצזוךאםכילפלאמגררםהטכעייזכרברים
דר.בההמההמיזומזח : .א"הרשכ"לעככפלאלפעולהנפשמציממשלהלהםהיות

כביעםמדבריםכיתיחייםבעליאואילנותאורוממיםטובבואשרל"חזברכריטעבות
רבךלבחעורבשהיבנצתחתשוהנב)"ע"קחיזהבסד(לקיסירישמאמרכמואדם

(ערוכיזה'בידכזיתמווריםמזוונתייהיריבוהדאובהרתכיבר.ובןשנאוביוהתאשובנאי
דכינתאדסנהדריןכ"פכיררשלמידאטריבזכובוה"הקבעסהאותיות~נות'טוכן )'כ ז'"

 •הזאתהצדקתמזעקרתביהעולמיםרכווואמדה IIהקכלפביובשתטחיו"דעלההרשעיא
הרבהמצינווכו •ש"עהקב"הלפניובשתטחתורהמשנהספרהלעאמרושםועוד

רוחאמרהמציבזעוי •שםירושלמיעי' •ה"הקכלפביהדיןמדתאמוהפעמים
אלאטראמתיכראאמרחםדח IIפוכמדרשב)"ער IIמ(סנהדרי(ה IIהקכלפביםםקנית

ולשאדמכותכ"פבירושלמ'שאמרומהוכ(יבראאלאמרוםלשיכראאו:רצרקיברא
יתכזואיךומרותתואריםרקאיבםוחכמהואמתחסדודגהעובשןמהחוטאלחנמה
כבריאתלסערזשישמהל IIחזששמומהוקאיבוז Nוכטעברתיתםויטי~בוויתבורישאו
כעיןזהעושיםוהח:מיסכרארשבט'רתיופ"עלרעארלטוכרזן,בהגותו iמ •אדס

לשביח"פכמורהכ"גמוכארכהכבראשיתשמציבומחהו:יזומזה •השירIנ"ליצת
מת'םותחתוביםחייםהעל,וביםכאחרבכראבווהםאבי •מזלהרזעעלצעקההארץ
היהאלזשהארץאמרול"חזכיכ"עמזלהרועעלצ'~הקאיךמתיםשהתחתוניםוכיו(
"יחזשספרזמה Iוכ :לשניט"כפרקמורה '.זעיכךלטעזןיכולההיתהפהלה

משהבגרשליוכתקרחוט'~נות )'כט"ק(סבהרריווטענזתיהםסרזםאנשימפסקי
וישכידורמזהעביזוכל(שם)שרוצבא ,לבעסנחריב"עםוטובבות )'א "'ק(שם
דכריוכןמררךרעםכלארזדמרורךפסראבבוכדבאצרוטעבות )'אצ"כשם(בבזנ
א)"פמגילה(ולששטבהועביזואחשורושרמ..ןדכויכלוכןכ)"עו'צ(שםראדןזבבו
פרקלמעלהכמ'שלפרשבוכלכךבזתיבול~מקרכישהיהכפ'זtוטםלפרשםברצהאם
להסכיראצלםבהרגאשדמשלוכדוךהשירצת,מלדרךשהיוכ IIגלפרשישאכןח"י
הדרךוזהפערלתובהצדיקו'השיכרמצכרמ'גומדולפילטעו/יכויאחרשהיהמהכל

מקרה.שיקחו 'הויראתמוסרתוכחתלבכםעלולטעת •להעםמהעבי(להביןבאות
להתעיבאולהצריקהאפשרותהסברותכלעםלרזגמאאוםתויציגוידהאשראחת
הרבהימצאוחוררתפקוחהבעי(והחופשנכובותב'תיאונכזבותמרותאיזו

"לחזלבובתנועוד :המעייזעללעורררקבאתיילאזה"ערהולכים"דחזמאמרי
מתביתארסימבך )א"ע(י'עירוביזכ"גועי'גוזמאחכמיםרבריכ)"עצ'(חזל,(גרוללכל

שלשהמזכחוליןחז"לוהכיאוגוזמאקוכראברכשלמאעירוביזרישכ'גיעי'גוזמא
"לחזשזכרומההואהמיןומזהמארתשלשכמספרבדוכ.לגה"לחזדכרואשרמקומות
 ,"כI(יכמותשאמרומהוכזארזיםמאותג'ששברהיוכניברמכיצת )'בר IIב(ככורות

מאותג'לושהיההארומימרזאגספרוזכן •הכתבצרתהלכזתמאותג'לושישב) IIע
מיתתיבשעת~מרום f'הור'כ(א IIורב)'עו Hק(סנהררי(באוירהפורחבמו.ר'הלכות
ונבאיכויזחבזד'בי ,עזאמרו )'את"ס(שםקישזאיםבבטיעתחלכותמאותג'יושיש

שהיה



 xx.yהאגרות:ראזב
ס'רוטכיע"י )'אכיזפסחיס(ייוגרכימאותגןושוחר,עגל,ססאותג'אוכישהיה

לכיכודיקאלאיס"רוטכיכחכלכביתפרדיתמאיתשלשמוטאייהיד )א'ופ"קוטם(
פרזלאדוטל,ופלאזדפרנרגאכידכ"תאמאיתג'ימציכ.יכווט'עוטבש'סס\אתשלוט
שמהזושרוכרל, '''מהרהגהיתועי' )'כו"צ(סכהדריולבכוזראדוככוכדבצרשדר
היו j '-!יוטמיבימאותוטלוט )'אח"סטיויג(ועי'ארופסחיסס"רוטככדכרייע"ו

כ"פ:ים Iע'מאורועי'ר,וםאשכולותמאותג'וכצרתי )'כק"א(כתוכותועי' •כשיחיס
הרכותמאורגרג'ומהד )'כח'ר(םנרו.ריושועל,םמשלותמאותדג'מהדעורשרב.יא
ג"'בת i (IP "גרכימאותג'מציבווכו )'אויט(תמווהמשהשלאכלוכימיבשתכחו

סילות Iמ~שישמויותרה"ד )'אד"י(סוטההחוס'קיוטיחקשהיאזהפ"וע )'כ
מכ'ויחפ!~ס"השדרךוכזיס:שכוטמאוחוטלשכלכמוהואדיקאדלאומשיםמ"ולק

דגמ'א Iהדאיררהיופרהיופישיח'ןה"ד )'ככ"צק"(כהחיס'שכחכוכמיהבפלגהשוט'ם
(חיל,ווע' •אכלי'אשמעחכריהדקללככאמטוחכלאש'ח'וכסזניךבמיכהב'

יע"וזרנכר"ו '''מהויהגאיול."ע;כקורכס"ל,החלידפרזיאס'ב'וטח'ו )'כח"נ
יא'חאימהרועי'דוקאדלאורש"דכתכגושפנק'שיתיורה )'כצ'(שכתווט"
 •וביתהמם'אחדשינהכי'כעוהמס'א'שבתשאמרומהער )'כז"נ(כרבותס"לש

שספרומההמיו.ומזהע"שביקהתוס'שיכמדוקאלאודששיםאי Jמרו,שוכתכ
ד"פ,מ J '(בשאמרומה.וכוונכיסששיםשטכעהיוכביכרמכיצת ) Jכת"ב(ככורות

מחיוהו )'כה"פמ"(כש"מוכו •ארכקיס'ספונא' ' 0נמטיס'ס"כיווהי )'כ
קר'ביוב'ז'הי(מג'מצינויכו )'אי"ופ(חכ'גההיאובןדניראפייס'וט'ת'ןיאייהי

יתפיס ,נהגעוד :וט"עפיוג'ש'ת'ובהרואכירקד'רהמ'כירוטיתיוצע'שיח'וי'ה
 'רעייתטרפספקגמי,תל,סרי,השדר )'בה"צ(חוייו "'רש 'עידוקאויאוחי,סרמנ'ו
מאלכעוגי;מאשס '''רוטכתכדד'נריעיל,תא,סרלכתוזככ"ה"א')דט"קי"(וטכת'רש
דלעילטכח,סולת iוכטרפותספקגמל,תל,סר iכגותל,סרונקטככ"מוכוהיא
רשויהען'מהולאיתל,סרעלאהררי )'אה l/קל(שכתש Jמכי'גהואהמיו.ומזהש"ע

:נישתאלתל,סרל,נוקאשרואחרואל,שע )'כו'ט(חגיגהשספרומהשפ:הוכוכרות
ס l/הש ~ודררהמפרשיםרת.עלררוועווחיורתאחמריתל,סו )'אק'י(וטכתאמרו Iוב

וכווקא Jהדלאופרסי 'גלאורהשהלךכ')מ'מור I/ 'מג'יה(כמוגוזמאדרךפר'םג'לנקוט
כחיכרתכהיאפרס'ג'רהטיכו'ונרס'גמורטראוטעקרחכשוסיןכעיגהרראהפרקכריוט

האריך ~כ')ובככ'יימאא'ד"צא')רעי'(שכתכ"נסרכה(כאגמאפרס'ג'רה'ופוכו)כ' ' 0
ו:סונריסיהכללונרופמשכיי,םא'זהובזנמנוהתעוררוכיראית'ועיד •ע"מכלעהרכבזה

חכורי , hמגמזהכיאיויהאריךרציתייא iיכבאמרודוקאלאואשרל"חז Iכלשו
 Iיב':יו lוהמוהווושרת.למורברוכיל"חזר"עלעוררכאתירקהמקומותכלפרטל

מקראותהרכהעלזהכפרקלעוררראיתיע,וך :כאושכתוכמהסויותרמרעתו
כמוההמספ"עאצלנושנמצאומהמוכשינויל"חזכלשוובעתקואשוקורשככתכי

המקראלשוולקצוס"השרוךוקםהכסף Iונת )'אח"קכ(שכת 'התוסשרת.עורוו
הולכיוהחלומותכלשנאמר )'כה l/ב(כרכותוכו'ורהא'כצר )'אח"ם(עירוכיוכסו
מקום 9 ~כוטאינוזהופסוקהכיתאולםפחחיאי )'אכ'(עייוכיותוס'.רעי'הפהאחר
אלאף .fתיכוא'זהדהתע'קו )'כח"'ע'רוביוכ''סיא(כבריתרתאהיכייתר •ש"ע

במצא ~~ילוכאמתהיהבכיאואיקנהשסהוסיףורוט"'אוטתואחראלקנהויןלסעתה
כתוך ~יהושוילךפסוקוכוא"והמהרוטל l/הרוטשרת.עוררכמוסקוסבוטוםהדפסוק
ועי' '~הר.ריי.עוררובאשרמקזםכשוםבמצאלא )'אג'(מגלהבעתקאשרהעמק

ולאתיחפ I\ 'רש 'וכהארווכנוחויהירכתיכארוומנוחתאלא )'כופ"קי(זכחיס
חפשתי ' l/רשוכתכשילהתאנתו'ןקראאמר )'את"קי(זבחםי '"רשועי'מצאתי

ע'ים~לפע'יחו'קם IJרהש I\ 'רשכתכמבעירםה"ד )'כה"ב(שכתתוס'ועי'מצאתייא'ו
נמצא ~וצאינושהב 'מדשפט iשמשוע'דסוסהק Nפבירושרסישררשוכסוהססורה

שאסרי •מעיח"פסיוא"הרוטבתוטוכתרעי'וטבהעוטר'םרשפטבסקראסכואררקזה
רע" It "עיוטראלאתשוטפשר.'וטנהווטתיסעוטר'ם , ,1זכור )'א "(רסופהס"בוט

הכסףל,חכמ'סדשבובכר"האנויאצדנמצאמהדהרא'ךם"רפ"גמיאביירכספר
דכרי Iהער.'ושםצכאותה'באסכתיכהמסורהפיוע'צכאותה'אמרהזהכ ,'ו

שהמבוכנרתניב )'כג"קבכ"(כרארמוהאעלב'לבכחירושיוירכתכא'ריייופב
שדןר ~וכ •וישעיועופאבורם.ביתדאשיאיהרקנמאצואה'ובד •ישעייחפר
ותקוהאחרייהם Mי )'כס'כ(תעניתכסושמוסיףופעמיםבפסוקיסלשנותס"הש

יכס)י Jבכולנאמרשלפניבוכשיס(כאמתותקוהאחויתלכסרתתנאמרוכמירא
םקומותמהרבהעורשרת.עוררש"ג-'וו l/רר.מבמוזהשהעתיקחי"תמ'ג.נה '"בכספר "רע

ס"הוטמעתי~ )'כל"הכוטבועותעודורר.אהכהוגושלאהמקראישוול"חזשהעתיקו
עתיקו~וכוהכהובאמריאוכמקראהכהואהרו iכאיעזרכוופיבחסונקרא
וטרתני~מקרוטיאליבאלאכשריערליבערי )'א 'הדףקטו(מו'ג-דכגמרא
דכריסףלהעת'קהצריכויאל"זדחכמיבוהדכר,וב'ללשרתכיתיבתייתאוכקרא
וקדם pוץהמאותרצרפוולפעס'ס •יעניבםבצרךשהיהמהרקוכ'שובסככתכם
וובותרהחלכשבאמרואמרולמקראזאתשכיבו'וכמוא' Iשהמכוו Iעב'מזהועשו

א'טוכ(מהיותאומרהכתובע'יו )'בא"פק"ב(ס"בשהוא iוכהפהארחהורכים
מכעל,וטוכתמנעאלשבאמרמשוםומשביג"כהכתיכומיס"השומקשהרעתקרא
כמקראכוכמצאריאאע"גתשההבימוטוםעוכר )'כ "'קמ"(כידן.ועי'לאלכה'ות
ומחר :ןושולךלרעךתאמראישבאמרמשוםהכוונהעררקולהביטלקצרדרכם
צריכיוספקבל,ס"כשמזהכאאשררעהורוחרר.עועיו jהמזיק'מענ\נ\ :ש IJעתאו

שפשטותאחררחוקכעביוולפרשסכרותכהםלסכורואיוכפשטםהרכריםלקחת
 )'אז'י(ט(חגיגהוכם,עי'לוהוגררםטכעםמהםוספרוכמציאותסשהאמינומוריסהרברים
אומרתבאכותארם.והמשבהככביושלשהכמלאכיסשלשהכמזיקיםנאמרורכריסששה

,כמשךומערמזרחיושכיכלבמציאותםהאמיבו Iוכבכראו.ש"כיהש l/בע Iהמזיק'כ"ג
ג"פ'ותוהמשנכפי'ו"זהרסכ"סאמנםואםוכלחשים,ככישוףוכוואמוראיםתנאיםזמו

רעתא ,פ"סבוככיסעכודתל'כהוכוכרומיהזקב'סאתשא'ובמשנהכוככיםדעכודת
כיליפחשאיורביםכמקומותוהתלמודהבר"תותלשווסםתזאתככ' •עמואחית
ביו-ול Iגהכרלישבילהתעוררישז"עאכו •ככתכםדכריםרקוחידהסשלכדךר

רכרואיךלבוומספריםבמצ'אותסהאמינוששביהםפ"אעישראיארץלחכמיהככל,ם
אטיבוסלדיקכקיסרתרומותמילדירושבןהכמובפיאיםעביביםיפעמיםואיךפע'ועסהם
 Iלשו:ו,הארייאאכלתולדות 'ופכראשיתפ'רבהמדרש 'ו'ג-יהדימוסיאותחממואיך
משים ItIס'והיוכיםתככיהשריסשהיו Iעב'ברובהסיפוריסיכואושםכיבככל,כמוב l/ב

מים.ו~להביאעמוהשתמשפפאדרב )'כה"ק(חול,ועי' •ביתםה',כותיצורךאותם
 'ורית: Vרב' ,ל,'כבשוק,לכוש'אאותםהזהירואיךפסחיםערביבפרקמסוכריס Iוכ
מעביןוכ •הספיבה)פרקרישב l/כא'ג"מ I(עירוכ'שיראיוסף Jמר."בהסטוכדיףס'

-(שבתוהזכירוסהםלספרהרמהככל,סאבלבירושלמירכרתמצאלאחשיםרה 1) ' 

וכוסינאישסינאופכחירביעיזאדיאמרכזברונג'יהכר'שובולחש'םר,בה )'ב
הראוכו •הכיי'סאלאידישבר'רייוהכיייסאייומאוטבריריל )'בח"ס j '(גיופ

ובכויםזוגותוסככתםילחשהרכהכ'רוזהפסחים'ג-רביכפרקרכו)'ככ"'(כוככיםכ'ג-בודת
א l/הרשבתשוכת 'ועי .אמורידרכיאיסורבהסישועוראותםגוזרהטכעיהיקשאיו

ככר"תותמצאנוהרפואותמענ\ז :בזההסתירותו'ישכותרהמעוקו,שרג I/ת'סימו
נוכחורהציגיחלושלאאופניםולעשותהבריאותרהעסירהרכההתנהגותעלהירוושה

כסרחץ.ארםיתנהגואיךומוכשריםמתוקניםואיזהולגוףקשיםדבריםאיזהועיני(ו
ככל,מודלכתכולאהזנסכתותכרוכריםזן:\פיבזהרכווהמאמר'םארץ.ובדרךוכסעודה

פ"סככתרביתומפורוטיםשונוחרתלוסגוולהוטיםרפואותכעכינילשיומאריכיםמצינו
ידרוטםהזנע"ופסחיםערכן 'רבונדוטבחו l/סונוכווטאהזרמיפרקוכגיטיןהסדיר

"ייחזתזנצאח:מ'םא'זהוכהסהאובינוואיךופתרובםהחיומותמעב'ביגס •מוטם
לאוונותזומוח"םכביסכיהאמיניגס •בותיקוכמדרשו~ירושימיהרואהפ'כרכות

יהיהזהכמזלשבולדמ' )'או l/קבשכת(לחאריךוהוסיפואזלבמרקתל,אתא jכזכ
אשרהסתירותי,שכט"ותח"תסי'בתשובההרשכ"אטרחוכרכש"עוכרומהעשיר
 :מקומוכאוואיוהזמההפוךמוריםמורלבתמאמריםהרכהרמצינואלוכעניניסנראו
תותלשאעי'הקרמוניםרפנישחיומהלפניבובשמטוס"בש'ג,ניביסהרכהכיעורירע

כוכביסהעוכרהזאס"השגירסתהגאוומביאשכאמוקיריוסףגכיבראוטיתפרוטח
הגארןכברהר.עוררבאשרבתימיראצינרנמצאיאזהוס'רםנפשיהרחנקריוסףיסררא
סיסיrוסזרזהי'הוטגרררכ'רארופכובמעשהעקבםרשחתרת'כשאוכו iי'כר "'סהר
וטלכב'תישדככנססידכיי"בזהרונאהק"ונה'רושלמ'גירסתיעתרר.לוטאךכע

להווטםהמזוזהאתרבינטיהועי'ויאיהרוםא'םאחתבתרקיוהיהאלוארסבו
בעוכרא )'בז"'מעילה(ג"כ 'נו.ועילאצבמצאלאזהירברהשרכרחומידהפתח 'ע
כשםזאתמניא '''ורשמיךשרכתוישךשנכנםכרומהעניוכ"גנשמט,וולתמ Iדכ

ונמצאבכלשרמווכיאלארוךעניוס"כשנולאצנשמט )א'ז IJע(יומאועי' •אגרה
שברומיגרולמכרךהסיפורנירוודסגילהק"פיעקכבעיוכ"ג 'ועייעקב Iכע'אצרנו
מאמרמורלכתבשמטדסוטהספ"קכ l/ג 'ועי •הלדובגיק"פכת'מירלפניבוואינו
יתיגדיכהיכותוכושםכמקיסו'עקבכעיוראיתאמוטהשמתמקיסהעיםנ'רוואררך
שהזמועשהסציתוזהזכמג"פברכרת 'כהיכמרמודיהחמום'מאזנרהרכהמביא
ויא 'וכוגרמאוטהזמועשהבמצותתהריוכקומךבוטכנךכיהוכח'כהיא'לא"סדגרמא
גאוווםלשרבישחכרותפיל,ובותלהלערכאבשימושא Iוכ )'ככ'כרכות(במצא
התעוררוככרכאשרכת'מורוזכררמזיהסשאיואמוראים Iממאמריסהרכהמכיא

שהכיאכסחתרתאגנכאערךיצחקפחד ',ו'ועילתפי Iהלח"כטואמוכאהקומוניםזהעל
הספוריםכל Jוכס. l/בשלפנינונמצאאלשמההרכההוספותפווטוגאלרפוםישנהגמרא
לאורשמהואכמזהספורכסובולאצנשמופוהתימורחכמיאיזהלפבילככורהיושלא
א'זtתדכיוייהעוכרא Iוכ •קרושיו 'להגדולותכהלכותמוכאמדיתאאשההייועם
 '''עהיכרסכארוטסררש"כרמזרק )'ב"יזברבב'םעכודת(בתימרדנזכרמאיררכי
א'זהוכתימידחמצאלהיפךרכז :מידיכתינוטמספ"בעא'שמפיוטייאוטבידעסה

כמוהתלסודהתימתאהררכזמוהאחרוומזמוהגאוביסמובתוספואשרענ'נים
בכסףעדקדושיורישדובשמעתתאב'דוהלשקבכתשוכחוגאוושרירארכינושהעיר

וקרטאותוסשקיוי,הרגהיוצא )'אג"מסנהרריו(וכזסכוראימרבנוהוספהולסנ
רמשססתבראזה)אסוראשםל,תא(כתלסודבורוברמורוכאיי'אמרחלתיתשל

אסרמארגיזאגכיהא Iר )'אז' I(גיט'ןחוכוסכוראימרכבוהיהיהרובאי 'ור •צכור
ומרמנהצקלגקראעלהשניהמאמ'ףוכוועדערהורימונהקינהקראלעטעמאביה

אחאי 'רפריךשבזכרמ"כ )'כ Iב(כתוכותתוס'סכוראי.ועיומרכבוהוספהז"וכונסנסה
סבורא'סרננוהוא )'א 'כמ"כ(רכנאיוטנזכרמ"כרמרלוהרקוכעירא'מרבנוהוא
נהשהזנבפיריוטם"יהרמב •סבורא'מרכנוהיה )'ב 'פיבמית(כרזוטבתוספאירכה Iוכ
הראהנ-רף'עקיירכתיכמירףמאי )'בר'(נדה 'הגמישיו-כיהעיד )ז"סדזב'סד"כפ

אלודס"סשכתשיוסוספיסה"ד )'כס'ב(יומא "ירשוועי •סכוראיסרבבותוספת
אמרווכתרכיצאה"ר )ב'כ"פ(מנחותתוס' 'ועירתכיצאידרכנוושיטתאוכו'וניגרס
שהתעוררס l/לכא"כריטכמצאתיס.ובפרט"השעלהמורשבנית Iרבבשהוסיפועניוה"וב

מקוכצתכשיטההוא Iוכגאוויהודאי Iסרר\ספהשהםמ'בבמסבתכוגיותדר.בה ל,(·
נ.י''יוגאראיוהימרביבווהארהוספההעידווכמסכתסוגיותעשדמןיותרעלמ"כ

איבהח"ארכיתביערזההלשווכללר"' Iכ'לרכנו iכ'ה"ד )א' 'גדף(מ"לב 'כחי
ישוהרכההגמראבעיקרספריופסיייהגאוויהודאי 'רכימישוואיאהגמראמעיקר
ביורבלביוהידכ"עו"ופמ"כלמקובצתשיטהועי' •י"עכזו "כמסכתכזהכיוצא
ה"דב"עט"'ורףגאוויהורא'מרב'בוהוספהרהיאכחיתכמאילארעאהאיללשמוא
ה"כתעבית(זודאגדהתעביתא"כחא"מהרש 'ועיהרכה.דוועסרעבוטכ'ככאובכריא

הגמרא.מואיבוז"כבקרב"הודוכירא"תיעדעזיםל,ההוי Iמהיכרוסא Iכח l/ור )'א
 Iכאש"ומ )'ב 'רכרכותכהגמראשוולדהראיתיועודכהגהותיוכרל,וי'מהרכ"ג 'עי

שמקשהאוחיונהרכינושלבגירסאהיהיא 'וכוח"כחכמיםרכריעלהעוכרלכרתני
 I ,לחו(הך"לב.עורחמורותלחםבעל jהגאוככרהתעוררכאשרעצמומצדזו Iקו
ס"השכימ'כיהיאהוספהשוולהזההוועשריםדו'קראאיעופותר"כהבהו )'אג"ס

ערךדכערוךהחכמיסהתעוררועורכרנוים.תורתכשםרקזהכשםויקראספרבזכרלא
תי(תעבכתלמודהתעוררודככרהתעוררולאגמזוהשםלעאחרסעםרשיפוזגמ
.וכוהערוןלבעכתז 'רהרבפנילזואגדההיתהאלרכ"ועאחרטעסונתנו )'אא l/כ

וךיללההובחזהושם )ב'ט"נברכות(ורזמה Iעב'מודלכתאשרבאגרהבזכרמצאתי
אחרשהיה Iהאחרוליה Iמובאכרקיעשנקכעהכשעה Iהראשומקומהעלהחמה
םימרלאבוהמפורש iומ •ז"קבמ"עהמצותספרלבהשגותיוז"רמבעי'התלמודחתימת
והגאובים.סכוראירכבז ' l/עראגרתאמספרי ,לואוהאחרוביס Iמבתוספואגדותאיזהודעור
למשכוביאנחבווח"כ'םאצ'בוונאסביםקדושיםדכריהםשיהיהאיךיהיהכיאמבםואם

קכלהרכריהגאוניסרכריכלגםביהאפשר Jאופככלרכריהםלפרשעכורםבפשו
רבזמועורנתחכרואשרדאגדתאספרימויהת'מודשבספחולומרהקרובובפרטהס

אשדהבאותהסדרשיהיההרווחבוז"ככמורללהתבספהויארקמורלהתחתימתקודם
ו.יאופבעוברברשרכרראינוכתלמורכי iרר.אשוכעיבובשמרהתלמודככלרואיםאנו
תוכרכ(ם, Jלשכחירישיהראיתיכאשרלחבירואחדהמאמריםלסמיבתוטעםסיכהויש
אששרתדענביהדרושזכרוצריקאותויאמדשלאלמ'ג.יהשבזכרלכשכי )'כופ'
רא"ריםומשד"מהייד )'א "ברכות( '"רשועי'כשפיס.סעשהיאמרישלאהשמיםמן

תנעניתהשרויאמימר'אסיר'רכימיביה ',('כ )'א"יר(שם Iובגאולהכסטיכותכסוף
וי(גיופ Iוע"ח"אסר'ח"אר'רכיכעילעילשבאמר '"ערקלהתם Iענ'שוםלו Iשא'

" 
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האגרותמבוא
בפתרו!שויןרקאםאףורםקימאמרמהבצרתוםמיבהסלישםיהמאמרבי .. )א/זן
בי!להנעהברייתאהביאובנאלעושוןלפרשלשתקרוימפנ )'בול"ס'ש(י'ועה,להמ

אגרההך Jוכאסתרתללמגיהפתיחותכגיואגריתהרבהיהנה •ש"עעולכיוואינס
סגניונשתנהוגםשלמעלהלמהסמיכותהלאיוררישילדמאהמתתלת )'בח"ס(שם

תרעאמוראשםשנזכרמקוםכלאבלולכאאחרממקוםנספחיכימורהיהכלשיולה
אשריי"אר )'בה'נ(גיזפיועי' ,מירלהתחתימתכשעתעירמירללתנספחכיבביריר

בזהייששםעייןגזרגזריתשלששאמרילילעלרסמיכיתלהישתמירמפחרארם
הסתיריתישביבכיןררךבאולאמותילרבוהכלאטרם :ומיקמ Jכאואיןהאויךףלעור

אזערהמשפטואיביכיהאגריתעביןביריןואשינהבהשקפההבופלותותלהמעוקולישו
 'פבספריאמוילזפיבהפעס •לרעהפעםיזפיבהלפעסהייהאגריתעלל"חזהחויצי

יפעםאיתימכיואהתבךשמתוךאגרהמירלםלהעייהיהשאסרמיהביולרציבךעקב
 )'בו"יחגיגח(יתליאחנגעיםאצלמובריתיךכלךאגוחאצללךמהעקיבאלהיפךאמרי
 ,ש"עויקיםמספויואגותאלאלי!ציחזעיריו'רמעשויתפ"וסיףבירישרמייאמרי
תיעיתלעמשפזפיבחויציתיילבויהישע 'ורשבעניניהרגויסתירהראינייבפרט
האגריתאלי 'הפעיליתאליבינילאכיר"מירושאותםמשבחואיביהידפעםאגרית

ק"בא' 'יבוכות(אגרהלבעלחז"יבפיב"גמפיאווהיה )ח"ב 'פתהייסמרוש(
אגרתאהראכתבילבפוקשבתמילבירושיילבןיהושע 'ואמוולהיפך )'אב"ב

ל"בזהג"כוהיסיףשכומקבלאיןיהשימעהבהמתחרךוהרורשהקלחלואיןהכיתבה
איתבעיתהבייאפילי 'יכיאסתכליתאחתפעםבאגרהאסתכליתלאיימא iמאבא
מטחכעלהחסיוהרבח"הלילחסתיריתלעהמחבריםגריליהתעירוייכברילהלב

הובעיולחם,יקירםבינחאמריקרמחי"זפ ' Dע"מבעריהרבספריבהקדמתמשח
ר"רריבבקצרהכתבתייייוופיסס"לשהנספחתק"לבבחידישייאנביבתשיביתייז"הרוב
לינראההיהלאז"בכאברהמאמויםיתיבןעבינסהייניהאגדיתאתמארושיבחאף
אי !!"שבערבוים )'בס'גיטין 'בר"יוהו(תמ"לרקיימםניםיאצהבתיבההתיול

שרוושהייבייהרוושהב"עיהלקלחליאיןהביתבההזימפניבנתבלאימוםאתהושאי
יפהבעלהובש"כמבכתבאגרהמןשימעב"גהיינייהשימעההנתבמתיךהאגרה
הכתיבהאסרהשהתווהבאיסיושנכתבומפבישנומקביאיניזהימפנישםמואה

שלאברללאפהלבענשאריאשועצמםמצוהאגדותאבל Dבע"נאמריאשרדבריסל
ובריסמםניהתיע'תלרבייאיתםהחשיבכינחפוךרקיילבויהישערביאותםגינח

רקרבדהאכריםיבחונותהגוףבמצותמתעסקיםשאינםכיוובחםאשרר.ב.שגבים
עלראגוותוימהקהמשפטתתרררינ"רצהראזאתובכליהמדותהועיתכהשלמת
התיוילאהאמיואיםבימידאףכיתלההבכתיבתאיסיראזשנהגייבייןההלכית
אצליהיהוכןלקמןשיביארכמיהיראהבעביניבטיעיתייסיריתקביעיתהלכיתלכתיב
רכבר ,כןבהגילאהעםאכן :פהיבעישארירקבסםרייחקישיאהאגריתמשפט
עיינילקישירישייחנןר' )'א 'סגיטין( 'עיבספרכתיביםהאגריתהייקרםבימי

רקשםיחקורהיצרכיילאתירתךהפרילה'יעשיתעתמשוםבשבתראגרתאבספרי
עצמההכתיכהעלאכלהדיוטיתבשטריכקיראנראחיהיהאלשבתשבכהסוןעיהעי

כמילכותכםנהגוי"ידי"רקווםועיומבוכי ,שםבש"סינתבושאונאלדהגאבייעבי
 •גיי'ל 'פובב"רהנושאפרקכתוכיתובירושלמיוכלאיםתשיעי 'פמילכירישמצינוש

ש,"עתהליסאגותכספרמסתכרדהיהמפביחקוישדרכיבומיחקמןסקאלאייחורכי
בסבהרריןמציבייכןבספובחקקאגרהכברהיהחייאירביהקרישביירברבימיהרי

בערבהרגבחבןרברבירתיהגבאבתיביעקבר'א'זtכחבראשית 'פר"יבב )'בז"ב(
שאינהכייןנחבנייתירתבספרנכתברברביאגדתהיהראזראיניאחריבדייןאחר

עביןעידואראך :דברביבאגרתאליריניםיליכלאגדהענינילחשבירינאלענין
מןהמליתיביאירהלשיןשימישעלראיהשהביאייבמדרשיתמיךלבתשמציביחדש
יאי )'ב ' Dשכת(שמציביכמייידיעיסוסמיםמפיספריםהייכאלידאגדתאספרי
מןארעיתאונפקיכו'אלירגברהאיודרישחאכיאפיתאאנויפימאיאימאבעית
חבבחלרם.איושמחחגמראובריחשקפחתבחלתוחנח •ש"עבאפיתאמחתיחכותלא

אגרחהיתחיראלגכרהאירררישמררשאזחועביורחחליטצריכיןכרחוועלכרר
ראגדחאבספוירואיבימזהאבריפיתיבתלפושואיהס"השיסייתיימפיוסמתבתיבה

שמעתיזישראיהלייכמדימה(אפיתאעליחכייבהדאנדיפיזיבמלהכוגםשהתמשי
הביאובי 'ג 'משמיתהמרושמדבדיאחרחכםעיודנייעיד )אחרחכםמןכסהזה

בחשהןשאיימכאןריסאבןחניבא 'רובמעשהשבזכוכמול"בזהבבתבתאגרהשמה
המררשכיובתילראומיכרחתאיבבהזירראיחימולתמציאסואףהחטאאלאממית

יריעהחיתחריסאבוח"רעסרעוירעוכואהייביפחבעלכלינפירועהאגרהער
ועי'כקצרחירובכככביאורבירושרמיעומויואיו ' D(ברכיתאצלבובזכרהאשררכל
 בt(רקהמוקדמיםהמוושיסמןאיבושמותדמדרשידעביוכפרטשמה)ג"יהרש"י

אתג"עפ'צאיוו"במראמריבןובריוהבכונההיותרואיהואראךבאלכוהמאיחריס
ושיבאככאונתורא"כמדקיםויןמבהוןבישיןמנהוןאמר"לותיהבורתלבןצאן

מביארהמררשהוי )'בא"סיןלחו(אגדהאצלנוהיאיככאשיבארובתירךרקיסד
במקיםזובתיכהל"חזשבשתמשושמציבומחע"יבמקואהנירתיתתלמלפושראיה
רת.ימודחכמילפביחןרוקלמשחיהתערלחסדיעחיזיאגדהיחיתחכאגדחאחו
כמחזואגדחעלכמדרשבזכופ"עכהמדושמחבוילישואארץחכמיפנילוככלי
אניפ",עכנ"יזדאיחלאחופסיקדמכיאיםחיכאמ"ככל"חזנהגיאשראמרתדאת

מהעלתמיהלישזח:ולפיהקדמיביםהחכמיסבימיבכתכתאגוההיתחוככרריאים
דהריימקשחכיתלהמעניניאגרתדכתבזיוארכיעל )'בד"י(תמיוהכש"סשהקשו
ש"עפ"שכערבויסכותבאתהואיכיתבאתהואלהתורהכשוופיהלכותכיתכי
רבוירוקיראיאלאלישקרמיריויתאיזהיעירפ"שבעעביביסלכתיבהתיויככריהדי
 •עימריןאיןפדקמילביוישראמדימשיםשכחהחששמשיםבספרכתיביסהייאגרח
בשאריהחלכיתכתיכתאבל •משכחבמהרח >tרסםומתיךאגרחימרלהכריתהברית

ס"הש 'קייייצרק ,לכתובבהגיאחרוןובזמובע"פרקהתעסקיילא ,חראשיןכאיסירס
 'הליתלגריכהלכיתדמצינייהא',כיתלהחבכתיבתאיסירנחגיעדייודכזמנםכתמירח
סיפריאלי •סיפויאיחשיקלאיחקראעלחגלילייוסידד'ברייתאשםוחביאחספו
דידשקדסר.ר.ליליייסיר'כזמוועוייוחריש,"עשכרןיביזפליןשבאיויחרכיתמדרש
וצ"י ,ח'כיתסופרישמחבאסוזאתיבכלחקרוש,וכיביי"עחמשבחלחתימתאחר

י"יוש 'ב 'ז(שבתי"וש 'ע ,סתריסבסגיליתשבכתביחלכיתאליע'ג"הרכייבת
 •איםתמסתיריםחייוקהלכיתאיזחיכיתביםחיישרת.באיםיתמצא )'אצ"בס"ב

ריניםברם.שנכתביפבקסיםלהסחיי ,יאילפאיזעיוי,ייי,כמיחכמיסחובחיכן
 , )'א 'עמבחיתא'י"קב(שבתעיין ,מסחומעביבישלחםחחשכיביתביןקצוים
מוניכעיםכאורכרייראיתיכילפניני,אשרג"חכ-רדבינפלזפ"סכיתראחיביידת
סופרישיויבאר,ייגאויתמוושימויראיחר.ר.יוםאישמח ,זפ"זפ'משרימורש
כברחייאור'חקוישרבינוובימיחעליניפ"עכ :רפניבישחיאכמייחרכיתאגוית
בהסשעיינןמח ,עשייתרחלקיש 'ירייחנויר' ,ספרערחאגויתאתלכתיבחתחירי
 ,בשבתבהםלעייןשאסירחרייטיתשטריכשאובעיביחםבחשביםחייייא ,בשבח
 •לכתב "ניתןלאיחרי )'אס'גיטין(חש"סרמקשחיחאקירש,ככתביבחשבייאלי

דקישיתלימרישלזמביחס,קירסעידהאגריתבכתיבתהבחיגןכבוחרישיטתנילי
מצרדבידאי .ח'אבכתבלאימרסרשאיאתחאיפ"שבערבריסאיסירמצרלאןס"חש
אמריבפירושרהרייעןרפח,שכעלרבריםבכללאיבםראגרותככלל,אגרחאיוזח

אגויתולאלכתיבאסורח'כיתויקאמשמע ,חלכותכיתבאתחואיכותבאתחאלח
כשורפינחשבחוליקחמפניאותםמציליןואיומפביאחר,מצואיסורישעורםלואו

כחסרעייואסירשוברכיחכםואסירינייוכאגוית,גםאיסירשייךזח,ומצותיוח
 )'אי"קזפ(שכתתיס' '.ענכתבייאכארןיחןיבאיסוררבכתכימשוםכ"גכשבת

באגרתעייןחייארוביראינייכןפירתרך,"ובשםשכתביסחכתבלתןיבאיה"ר
ראיןמפבי ,באיסירשבכתבכייןיתירהלקרישההחשיבירלאיםשמבמדחץרםלתה
בשבתי'לאפבחסעייניל"ירי"יד •תיוחכשירפייחייהרל,קה,מןאיתו,ןלמצי

ל.אבבמחרחמשכחאיבחבבתבתראגרחכדיהתרבויתחםרי 'לח·ג-שיתלעתמשיס
מיישבז"ימפ ,פחבעירקבלמריםןחיי •ערייןבאיסירבשאויחחלכיתבתיכח

נושמתוךהאגויתעניואתושיבתאףוחיינילייבויחישערכימוחסתיוח
אותןבכתיבתנכיוויחיחיתחיאזאתרבכם,רחעיוחיחשאמרמימכיואתח

 •כחמתחרךיחוירשהחרקריאיוחכיתהנאגדתאחואאמרזחועל ,חאגדות
 ,הכתיבחל"יר "'רשהתיריבמחרעתיבחחילאמתרעסהיחחניתביסאליבגרכזגם

כתיב )'אי'קנ(שבתרמצינייחאאצלי,יספיניםחשיביםחייחאגדיתעצםאבל
ימיוחרת.ילרית Jמעכידקאגרהילאפיאיניזה ,לייבןיהישעררביאפינקסיח

 I Iיבכיתירח,רשירפיאיסיוכאןיאין •לשידפה
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בלוםאוצרםתיקהמיהקדמת
 rעיקבעז,אוריא/יע/האאועדנקאפ"קאנדייני"תאוימםוסרר,סבהקהרגאוןהרכוחנתיאוריביןליהזיס~ייופאםזנאיוו

כעםצפנאוותיעהרותיצונים Iהם/אובשסיוידחםכעליסונם Iעבריהםניסכותכים Iר I1תקישתנאשםטררםרפיםקטןכתבנית
ב"םפאםחפורםםותס l/לשנהפלאיםוניויבצינואוראשרהנכרהיא .בולםרצואיקבםפיואשרזצל"ברליוישעיהרבירכוהטהרביי
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נ::ו Iנוח Sמוחנכיו;;נמ Jרמסונכי i:!נכיף Pנ::וייכומסמייוחעיניקונכו'וו 7וfכנכי . ,"נינ,"י'"ימו:מיוחסנו:נס 1וכעיז rמנfבכמ",:י c.קונגמיי"'

 :עות i:!ס t:i'"וו ,"נ,כוח Sנכמ .ונ,נימש'ח :וי'כו' jימ Pכ.נכן'"גנכרfכ ',ומסנגנכו . '";י:ונכיכ",ות Sמעניעגיכfבמ\עכפמנכי iג::וייגומ.וס
מייכיכססגננפגיו'נסרtמסורחורס,נרכרימנמ iחמרלאח : .rסעוסנכ;::ונ pמסנכרוז.חיתינ",ו::ווו ,סי::!'מכגיס~ר ,CP • rנכמ Iוורתתי
חמרןנfווג'ואיר :נסנןח Iנכסןנממריסנגחי iסIו'יענממ,מינ, Iאב : ) 1 "(מסניסו :tעומרף Pנרנועגני::ו סו:::,יונכסונכסתכ:יזנס~ר

r. וfמפנI ר'עJוירגזכ .כיfכ::וr סימןזביiיג'ס.יי 'וp ורמכח'tנרנוגעמסוססטעסחיןוחיג .סמחנפגיניכרחסוריענמחכנכיני 'מפי(כP • 
ו'נמורחנחור pחחיןמיג , pנרנועגמסוסנויחחנמור pח jוח'ח!סכח Iננחכנמסרי'מוזוגכגחסור Jנגמנקכרו :t;כמrיייח ' Iווכזיחנח
ממוז'ו'זווךוווקמיימו Pו 1עגוי;קממוגנ,סנמסמ,יגינוכורימו Iס;;ננ j'B נ;;יו ' P;;נתו 'פיכיכיfו",וז::י C"vכ rו .frוו'תוספ rמ Jנ Iרfובכיגכוו rו'נמו
ניוי ,נינ",ות 5נחקסוממיג ' jtiו':ונינ::ימ~ח rנכינכר::ויסריינממ 7:ו tiוקומ~וע'כנו:ףקרמז'ידכתיב : ,,~,~~ rייrימב .םא'רחאי : Yעג

מו Sע::וקויס . Jמ Iנחיזסמו '!ו Sנמ סו(\'fוורי\רסכקוסייר 5ססי"'נכס ו~"ו:: . J:וזנכקורסנכו 5עס I!נ:יקוככע :t:כריככ" j jרנ!:ו ' jגמו:מענfו ' rקונכ jונ~ו
מימרחי'וכומימימור Iו cנכופ~::ויסיוחרחררנ::ו ,ס Iכטיירקוימ::ו iו t ~ ,"מ::ועו~ס- Iוגר i ~'גיז, ;fורג.י~:י'~ז l'irנכ~י~:יו:~מו:ו~ייוו: ו::יו::רfכ~וף' tiנ~

וסfכימסמעוסאי :מגמיס)(סוכיגרתמר 5עס Iס::וקיו::וייכר , " Iגחחר jיסגfכ(רמרן Iר S~ייוכ:י iו 'tכ~ככרגt'וכגימע ,סעכר:ייוסענ::ווס\'פו'::ויוכנ:סף
גוt'וינומזגרז .חורחמכתמגז'ו::וייכויס eסככסרו Pרוג~ירחורזכfונעורו tפירוונמח::ווחתח jמו rתמנגטףוסחימע tממחי eפירכרfכ,fוורחמף Cנ
 1~גסקויסכסינס(ינ::ווrכ Sמ '~עעגרנfוככעונסגינ'י, :'!ו Sדמקרfכיוfי:: Iדיי P 'י' tפיךו ,ןכ'קtימרסכייךר :::וניג::וכזזגנת ו:",ו , Qיוכערגף t :כ
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רשיינדףברכותראשוזפרקמאימתי 6 תוספות

/כי" 1jכזtיגוססממכמכס;:ןו/כ tiגכrכור;:ןעוסק ן:;ין:; .גסוסמתנמנםנכונומוכרר Ij"ונוrכ Sכמניוכמ rfמ'ימעמ •ומ Sגמומוכרמיכרותאא
ו:זבי •ומטכוררמנשירות :ממירכועורממגמגסחכמכעיכסגררסטכfכרכר !\ס~כרוכרtי 5רכח tiכ l/ויכוממרומממרfכ\ו"יס ttiי

מ,ייממגסבכרזוrככיוס •לסחרתם :כוכ:יורומחקוסקרחנtיtיוח"רפסכנרסיפ' .וכגסגמפגו\מ 5רוח :כויסחטחסרכוtיכיח~רסוtנמיס~סיtי
fככtננ..רג 1\וערוכעtירנוtנtיגסףוערוכtיגסף~כמונtיכייtכ iס' :ס tiחחרכ~עסוכגסבrנסtייח ) 't1כ/(נ"ניופחוכחנרפקוכמויגןרמס
יוכfווכ'בשף : tIיוגטיפמריחסירכחמר/ח Iרססכנחירםויחמי 5[ומ •ע/ג'וחמר

(מכי~tי I"\יייוגמ'וף tiנכגוכווענסקפזואילךכמאזכסוסמתנמנםאהיהלילהחצותער ,חן:;רכנסס tiוכרrרירנר ן:; r 'ס"בכ~
ף ti'iרטמ"fונזקfוtימיכווכו • )/גרףלילהחצותערארמאשירבכראיתמגרבהיה~ייבככגוכר~יזככמוך iכ ן:; Iססווכ rג~ן
ד):ויתאא Iכרף(רזכנ\ועי"פtייגמיtי iוכבשירותואילךמכאזתורהבררביעוסi:כהיהעוrכ tiכfכוסר",מזפגכחגנוןכיכסמרכrכ
tייtיטכחכפי •כטממומוכוtיו] Iמ ' 1,ו t:i.ויפגויrכ 5רוזכממזומי"כגטרחף

גגrכ tiגרנויווכעtיוכירססעכ~סין כ.: iיודנתי'הואנשףצפראהואותשנחות.ונשףאורתאכוגרומיסן tiחחריסרנויסחווכויס
~,,עגסמכויכיtיכבור :כ"וtנועמאיכלמרחםתהערנמהנשףועדדודויכםו)(שיאכינכגוכנמוירוtננ"\סמסוערומ

כסכימ)(רומ Sר;כוקניו •ממעמו •ארותאוערמאורתאליליא.לאוערמצפראלאומוrכ;:ןיבכור tiגפןfכו,רר"כיגי'וגיגtי
יו!רכיכ;:ןמכותסכbיבככיון :ופן] 5 [וערמהערבאוהנשףוערמהנשףלכותבהכיאיוכfכווrכקוכוכ~ ti ~/ן:;י 5ומ ~~ tiסנכ;:ןינס

יירוכמרמגבכוכן.חiזככווככפגrככופכיrכליליאנשףהוונשפירתירבאאמראלאבהערב. • ] ..כרע .. ,
וrנ lJטטז; • )~'כ(ג"כיוסככ~ונrכ tiנכtיג / 1
ייזריורrנרוזכוכגסבrניוססגרסtנווכrנהוימי.ודודליליאואתאיממאנשףיממאואתאאםחרש

רוזכוכמוווכמסגכומוסס •רוכ!A.סכtיכרוהשתאאיתמדליליא]נפלגאלילה)(חצותידעוחי,וווככחןנחוכוחוכסיורסfכוכווומ
לל .." • ,לכככ"גכקמןגרממרזומסכמומנסירות חנוצתמאיובו',חיהכחצותה'אכ~כחיא)(~מותדכתיבירעהויארכינומשהנוכfויוגו'ף tiנכקיוכתימקסייfו'ייfוכfו
אלא[שימא](רקיע)מי jכספיקאאיכאומייכחצותהקבה"ליהרארמאילימא,fוייךכfווקוכיfויגfוווכיו;:ןגי;:ןוכוקוכי

ליחמפסקאאלמאכחצותוארמאיחוואתאחשתאכיבחצותלרחמלורארמף Ijכסורפי tiכתרי : Y'Pויגקמוחוכורמי
ביזנאברנחארבדארמהסהרש"א)רע"שפ"א j(סנהדריליההוהסימנאירע.דודרן,הורוד מו.1' 5מ.וסייוגוכוןיוכוכrכוחמימ Iניכ

שרגיעוכיוןדודשלממטותלמעלהתלויהיהכנורחסידאשמעוזר'אמרכוtנק~חניגחנגםוףנוןקרוכמי ~(יו~חי
 :.!לכ I<קימכרסייוגרנומיtיוכחי ..רמ"י ..tי
(והיהמא/יוכו]מנבז(והיה)כו[ונושנות](מנשבת)צפוניתרוח[בא]הליחצות ן:;יי:iגיגסומ Sמעד : Yוק'מרסג~

חרונוכס'רפס"ןבכין •וכ'וס Dגוכrככמכס
וםיכתtי tiוכרנריס;:ןונו' 'ן:;ממרכסמס;:ןוינכfכרrכtכ .tAייס'דוכמיגפי •רג' ן:;,גמספקמאלמא :וק"ג;:ןווכי tiכסי,ריוססוסכrכ Iרסוכפורטוסגtי
כמטrכitפועוכיפנזכוככםכרפס/י'גרפטנמכוכורחגיtיכימחוכחח Iסוכקמיפסיקחרליכחtיקכ"tיסח';ו 'מ/ Iנננמטמנוכר\סנכ/cץוrכ 5גורכומו

חכותב
משיחיהויקרכפורקניהויצחטכאמרםהכיחחורכואחררקבתקושלאיורהזוהמייהיהסאושררמ.אמרשיעררופירושו.פירושרס.קרשכיחחנוךזהקילוס
בענייתכרליתיוותנכרנהכורבהאינעייןכאשרופרש'"מזרקושיאאיןשלשוווומר[יפרש]ית.למידיטעהדאלמקרשובביתכןארותמקלסיןכשהיו
ה::לרגeוןהיאכירידעריכירוהעמיםשכלתשוקתניגוי'והואר"אישעצמומאשרכ"ואה"הקבש'מקומו[שהסומררשותכ"כעלנאמרככ'תו

ירבאכע'מאויתקרשיתגר'חתלתויורהוכןיתהליווכיגו'םבוו'תנרכומנענעשאמרמהכפייתכ! >Iיויהבכיתו]כךאיתושמקלםי!מהעלעהתגס
חיהתוזאתרבאוולככייוהעו'םח'רושאמונתכלכנייקבועכרעותיההפירושוכפיק'נהכררךיאביומהשג'ויכניםאוישאמרדעויכראשו
וכירש" Pצינוכאןקייםהיההמקרששביתכזמ!גםכקד'שכוליתכוונההמאמר]כוונת'ובכייהקצר[ב'שינו '''~רתיקןוזהי,המיבעישירהדבזכר

וכרטירתכרונה]נברכסה)(כרכי.יעורק]'בכהסזהקלוסשהיהזמוכלבאסרוכדסיתיתכרךלפניירישר"אישארסריםכשישראלתמערושהקכ"הוהוריענר
קרושתנרקתאהאלהכיונותמכ'א'וכימשיחוכיאתהגאולהצמיחתעל '(ז'וחשקושחפצוסזה(ויסןש •סקרשוככיתאינוהקלוסשאותועלצער

איש'רהעונהכומאזברעלתככיכלפ'שתככמתכסאכתוכנועוריוכחךשזבותפלהשסגנוופ".ואעמקרשר]ככיתושיקלסרהווקר?רסחבנירתאוחשיב
חרי/ף'יעקבעיון

םקכיבכ,נכחטחממ,'כןרסיכןרeמ Sרססדח'כ"ריג~גדפרמ Sמדרסמ :qtגכקרמתיג"כ 'ו'"ריזמכנינכמ 'Siממרחמ;מכנינכגג jC 'כיכ מנ:::ס"רדכמ ית:::,' ct: C :;:כ rיפ
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ס'נגחכrנככt;רסהiרפסווס"ו t:iבוגוויצאדודזכהלפיכרכהלכהדודפנימבייששהיהו t:iפווולוגועג"גכt;רווfכותfכנה t:iמפוכו
 :)ו l/ג "כfס(fכחויסמגתוסי'בנכורגממודניאלאלאשמוכלאבלאי"רואמרכלאב.ממנווג'י rטסיספיווטקמכנווכוכטמכגומ'י

שלמחארמיעליוחחלשמפיפנימכליםשחיחכלאבשמור'לשמניורורמזו'יג{יסטגנו {גl{סג{ינכו  / ~ /כ /בתבי /נקאימה Iמונו'חגסמסנגיקומי'יגימווהווfכסמ
ושמחכניכחםכז)ואומרכשםאניגסלכילכרישמחחכםאם(מש'יכג)כניכבחכמתו]חגסמסגכfכגנוגבככfכככורורגfכגו
לולאכז)(תהליםכתינוהאחסירלנפשיהקריהיכי.ודודדכרחורפיואשיבהלביגכויסככחrכ t:iככפוכוfכrנגt;רכגוס Jגנ
האמנתיסגלוסגכו t:iבכל Jלגזגוהו ft:iכגוגס
P כסיכ'ינו'נגיזיגס:ואומרוהיfיכוחוופיו. i גגוגולפיlt;ר /l וגיגמגזונגrt:i כנלרנרחוופוונfכככוfלמגונסזגוהיירןבנגt:i'ניכונ ויrמ

הכותב

כלועלפתאוםכפתעאחדמגובהפוע'העושהכיוחואדודכתפלתכוללתמרכילעילאשאילתאשאלמאמרכתוךסדליקיןכמהפרקאסרוונןשכע
השנתתנכליתומשובחכוללמעשהכתמידותישריכדררבתוםהולךזההמזמירכזהאתריספסיקיםיירווכזלטוכהאותעמיעשהפסוקע'וכו'תבחום
רוכיאחרבדוו;יהיהישעתוייןעכרוכשכורז:מאאשרחמאתועליךובואוי.שרב'ספרסייםכי •כויחייכהמזמוריםסךרוגםוסלחמובה'אתהכיוכפרמ

ב;גבשוגםהגובהתשובהועשההפתאומיחמאי ל~,זעבתiירמאחריכחסיךאחרזהמזמוריםא"יםררג'ובסםרזעלמהעליזעיבןרורתםיותילנכ
החכמיםשב'ואחר .בצחיתבזעארתבםשושתה'הראייעולמים Jכעובזע'בזעאתארצךה'רציתיהאחרוןמזמוריםב'קרחלכביואחריהםלאסףוכיםזה
תושבמהםא'מהבצרחלדקיםהםלתיכוההקרמהזאתכהוראתשריםהאלהרזהוסמךתשוכהב;נל,העםכהיותבאמרזהיכללכםלהישובוואלעמךעון

בתוקםישכהיותויהואתמירכוללשל,מרתלויהיהוישרתםלאיששראויגולהכעורבודודשסדרושאמרהרד"קכדכריולאדודוחואיחידתשוכת
להי:יואראויכולעשותשיתמ'דומייתכרךלאהכתוהערכאהכתימאםוגכורתווגו'עביכידכריותלכתחשאמרמהכןלומרהכיאוואולישאולמפביוכורח

להללאוכתורהלעייןהלילהכחצותקםה'השתמ'דהמלךדודנמוחסידואכיוביםענייםאכיווכיתוהואפלשתיםכארץובדבעךלהוכהיותויצדקוזה
שחריתשלשיבהוגםהלילהנוג Vוrןהשיבהערכותמואםוהיההכללאדוןלשכתחשאתיעלכלובולכובשכרכיר"לבכבעעבילפרשאפש~כיהכרחזהואין

שהאמתהיותאםכיסוכרהאתרוהחכםהיוםרכיעיתש'שביםמלכיםכשארכילימרחטאוכעדהתצנלותכדמותירמוזתאוהכע'תאכר"יואביוןהגרו'
ישעדיין ]יתכיךיאהבתוהערבאהבהר"ל[זעלמהתכובז:היאשזאתאתומידללהתפלכןלתילחו Jבעוהגר"עהחמאלוגרםהמתעיורהכחתאות

רביסחשבוכברכי[הכברראהכתהמואםרהואממבהלמעלהשלמהחכובהוהצלתאמר Jוכאוריהוהריכחשבעבת Jבעולגיהבםתררזעלאבפזעועל
כיחצובייםהחכמיםאמרווכבר ]וזעריםלמלכיסיבייחורהארזערהיאשהכבוךל-חזלהוקזעההאמתית ]ההבחה[(ההוכחה)זאתרלפי .תחתיהמזעאולבפשי
מואםכרודגרולךימימצאכאזערע"כ .וכבוךהגרילהמבליומדביםא"אוךר.יגתשכעכתכמ;נשהגדדוותבכוותשתיעושה "'השלפביחסידיקראאיך

שכלבאמרוכורוזהדאלתסירלהקראך."אויזהויתברךלעכרךחומררמההכבודאתתבכרובהשריםרשביךס.יצחקררכילרי[בתעוררר](בתפרפרו)זהועלארריה

ף l/הרייעקב jעיו
'כנ'ןמסזן ו::פ'מסנוכמנו ו::יו::~כנו~rכ'ממפמתנ"סזור C i1וכ::ו'ו C:רכפסוfו:רדס::ועונ'ס סו::' Cכמעגרס Cנחכוח'רגכ'ןו::ו'ו jכמ::ווזוזרנ'נו ו::~מנ'!:רמנעמרועונ'ס

 CCחונfוח Cכו'כמפנמנוגןוהע"פדמו jפ Cנ ו::'ו::ספקכנ' ו::פ'זןכמ cכוכומרו'פנ וו::רמ:!';]כ:ג'סוכfוןגחכסfו'ןק!:סוfו"ג ;]"עחנסכ:גס':ייחןרקגמקוסמןו tנק hוכ
 i1ר;וכיעונמנ'זיחסכיזמיו ::PJ ' מ(::: ' CPכ~מר:גס"כ .\jכרכ~ pמrיס'ססכי'" ,,::וכסענכויס((:כמ 'כ<:: hרייסי :iר pומיגהקורכ'כו'ר'rכספ~יג'כסכיזוחו' Pהג'כ cנסקכ"ס

טו::תימפ'כ":כיוכמכר'ןמנוכעומענזך:יו:עמכסיומתסרגרכככנווכמסכךממפינו;;מו::כמיגרענמסחהוכפנן Jכבכרסיסמככ J::רר ' pכמכמיזוהו P "נ'כ cנגקנ"ס וסרמ::':!
מfו'ח'ממ 'וגוכניוו:;ממככימגסוהומרוגו' Jכג"כסמסככי!:כמסממרועל,ו :רכי!:מסמ,ס Dר:גו ימ,,,כמנו :t,מומסכו,"גהחורוכרדהמהמה;:;הורסמרסהוכיכ,רייכהו

' C וומכסגסרכfככיו"וכיכ'רי'נi בכבככרורסהפככS מוc'c סנמורR"וחומרו::מיוכמףמוהוס
(כבי :מוכי::וסרח~חכויכמכממיסרכוכגרומע:ומ!:פיכורכ'כדסמכונכיס ו'ז'::וכנכוזמחכ:גג!:חירכמסג"כו:גירוחו :tהמפכ'והפנוקיםנהעכוג'סמככ'סכ!:מרמחכגג

חכק P כ::מכו" Jכנהכסחסגג'קחמרפ'ר :tח"כז::ווק Pפממרדוזכחנומכ'ונ!:כ'ככזממרכמס e :!יימ :tכמר:גע"ן ..זכר)חורפ'כ::ו' tומורג'מנ'גסכנימח c' iככ"כסמס

 ~י~ ~י~
 .~נע~סמטס~טסווגיו r~סןומסמן 5עומק~טסו(רמסו Iנעי(מס .~טממכפנ'ונכומ i1רכ'נוס'וס I ~ו::כ :tעזכ::וורמסטכמור\כע ס'ו:::גמכוזוד :tנרמ:גמז:י· .כו'

יסיסו Iסדע~רני.מותוטייויונמ::ד~ויחסנוגגור~עו~סכיתמנכרט~מווכיכ".ז:מכמוכקסרכוסי::ו~חח :tרמפיגומוכהומז:גכרסדסכ'ן~גורוחכ,ח :rוככ!:ס'ר
 j 1 1 1 I 1 1 1חורקממ!:בפכיוכמ :tכויחפ 'י''מכמר:וחכטיכחכו, pמוסר' .כפנ'ומורססיסמ,ך
עס jמכ(מכיעוט::וטחכינכ::וטכ(מ(מעוךו~ממנכר(כו .כגעוכ(כ(ריכעמוסיס מ;:;וכ' pומ .נורנו :tמקוסוהומננקנעכסורמסמו Sבככקנועוק"ו .חוח Pפרג'
מכי ~כי::ונעיני .רכונפ('כח~נכיוט::יריכיכ::וורמ::וגס~כיומיורכי·כופיכוטחרנומפ'כוו::חסיס!:כממ"ו .סורסס p 'מסו!:מכגורס :tממרכו Jכמכסי" 'רס:! .ר'נע

מי .רכגונכנכי Jנכמככוכור . 'כונכ~כיסכגךכעךותיךואדברח :נכתנייטגררוו::ס'זרכר!:ח Pסס :tקס :tמסמיו!:כס Iוכ .ח :tכמפיכוזור:ג'סחכרוחכמ'זמוכקס
וו Pככירוכגך .כפםטי::ינכככיסמספרעוך .נכ~כיסנכנ('נוטת Iמסט::די" Iכככ •רכ'גו!:ח'כפכמכוחג'!:חמרכ!:מורכוח ::Jכויכמפזוזקרממ,ורכוח'וס ::Jנע"ו

שחיח :)ד::ני t:i::דנ r (כוופן Iמס~טמן~טמתנייטיסוע~ממנכ~,יסן~פוכנדיוrכ'רך i1ו::ופ"ז .מו ::Iכע ::J 'כמכמ Jj"ר ::Iטכנעt:כגחז' 'ו::ר ::J :!<טנcכמוכרכוקסורמו:גכמ
 ,כ"ד"ק Dרמ"כס'מןכ'"רגם"ו ~"מכפ'וממנס .רכ' ::i1Jמפ'כו:::ממר:גכfוד!:מנ'
 ~ I:גטסעמיס~ייונןט!רסיסו Iככסס l::דיןכfו ד::כ~ג:נזנרו .זוו ';פככנייטפס'רכ' :i1tמפ'נוכומרח ::Iזוךחמרכחןו:ור' . :!"'טחסורפכוג'רכ'חמרחפ'כו!:כפנ'ו

סמעתתממסיקדךוךדמנכרוגו::דמוקס::די)י(רטת Iטע~ומונכרו::דומטוע::דרכו:ג'סכחזמפיכוו::ח :!"מוכפי .כ!:מוריימוךיומכןמיכר:גיסfוכ'ומ"ככוו'זכח'
כ~מכונכטכ::וונפסוקוכיס pרמככימיסע~יקרנכ~יומגמתיך::וככתממכיכחמפ'כו!:חכח:תנא(נכ"ה)רגיפכ(ןיכמומרמסכיכפנ'ומפ'כוכיסרנרכ .כ'ייממוגקס

::י::ו~ונתחוחןע~נכווכזו ו::יו::נכפיכוטחעסטנוז::יכויכוזו גוf~כ:;! ~יוז 'וגו~מגיגיכח :tומפ'כומרמ(ן'כר"סע"טרףפ"מכיכמוח ' Pסהו.כוחכו!:ומכ!:ח ::ו'מfוכfו!:מו
ו::וור::ו .כנכפוכוטתופקזו .עגנכוס::יגרנתמוחוע~כעוררחזרכ~מגעכטיו .נ::יככות 'נכפקחונכפ'נוטת "ט::יינכסינוטתו I~נ'"וךניןנכח~וקתט:סכ::ועגנכו

ככקסחונכסיגוטתט::וי::דרק . ו::כ~י::נזוךטע::ו וf~:::מעו~סכ·::דוייעת j!נכסיוכמתומ,~יסגדנריונכגריעחנכ'ויוכמנכונרמותדןדמח :t ד:: r ~זוומניועסט::דו'ו
עכמו::דטןע::דו::יומ .טונכ::דrכ t:iמסינןטסיסד::דייןג ~יר .טוע::ד ד:: I ד::טסענכיסייוט 'טגסו rו .טןע::דת t:i1מפינסיסונממת .חריפןתו~גןר~ ד::'~סד::כנזנומיות

טסעןכוrכמוג'חות.ן~פיות lנרfו~נוווכג Iס I ד::וגמוז Iכטןrכקדווסוסכ'ןמעס .יירט כr""מ(חסקונונספו ' Iפוכז .ת Iטע~זןוכו.מומומפינוט!ר::דיי"
ונכסינוטrכ .גקוגמךוךט~ ד::יד::::ד::דורמותכ~כוו .~חומרמ ד::יד::טעית~וומנכרךוךסכימנייטס::יי::דנכסינוטת ,'מ .~קו~מ ,,"ג:ךננעכ::ד ו:: pמ~ט::דר י::יי::ווו

 : )":!טכחוכת I(סנכיי::ווכנכיחורנ::וכפיקוכמ Iכ'ו~חונכרמועגיךךוךטתקו~כו .נכפ'כוטתכגיכו"יחוחגרמיותכנררווויוכ~ךנמכיוו I~כנחונכרמ
 .וגו'ככנמטת~מכיגי~ככמכונכטנ::יו )'גכ'(טנכומ~מומרמחךכנכקוסנכו Pךכימ~אלא :ככמגנכנככוגמ Iו י::כ' .עגנכו jכוקט'ךוך י::יי:: i:1ככזוח .לפיכך
חכסמס:בניי)י(רטכ::יורמוחמכ י::'ו::ט::ירגמתכוככיסמככ~ .נכפיגוטתפכינכככיסשהיח : )'ג 'מ ד::"(ךנמנ'גיכ"ייחכו::יטכימומרמחרוכנכקוס

טי!;:ינוכ::וייךנרמורכיומטינ::יכ"גךמנכר::דו rו •כנכס'נוטתווסקנכטטתקתינכמ::דחןזוומכי ד::כ~ד::נעמונכס'יסמכיגס 'פי . '(מגס~נימח Pיגנו
ינןטת(ס(כ



מהרש"אדדףברכותtםוזראפרקמאימתישר""

~כקור~מת~ררוסרס',ופירס .וכ'~וכfכגג~נקוד : ~ IIוקrרורפיכנר ~'~סונ ('j ;~מגגות t:iPמת Pממגגט מ,~ t:i~כקור~מת~ררוס •~ו~מגג~נקיד
גרוררנר~ומכוכמגקוד~נכמ~;-הונרמ~מבכוממפירושוגרמ~גגג"כגו'גמוכממסכשון •לולא :'~גגכוגכרמומכו ~,~גרוררגרשכמ~מר
כוכמשכ~גקודותמוהיוחדורשומiו~יג~~גקודtורtוגמגיון ~~קtוומומ'ו.כבכוכס~וממ r5רירו •tוחןכמיניוסשמא :כי~יtוונו'מגימכ~יכוכ'
רגר~ומכוכמככמבמנכומש~ייגיוירגימיוכ t:iכי~מבכ t:iוכמ~יגמ 'וtגגכוגירמtומסגידופpק ] r ~ t:iו J )~מו(חסיר~~ומגירוק rחמ

fויוכ~ו~ממגגות t:iרמכממרומס •נרורוינרוסיrרטמסממסמיסירמ ~י~ t:iגפי
 }i~כקורוגרין ~ pמ 'כf ":כfגרוררגרותנאאחייםבארץח'בטובלראותהאמנתי~'.יייראגIכיגמ~רfכ;ת~rרlכמ~ו

ו~ת rגגרוררנרסמ,וכ~ומר~ו~מס~ארמלולאעלנקודלמחיוסידרבימשמיה , pחIכמ ~רrכIגי:i~חוררסמfכ •יעק"'
ומיוכ •:יומגןמסמעוכמי~כקורוממובטחרבש"עהואכרוךהקדושלפנידוד~~נטח~שמיןוכרסס:ימטמכימ Pגור

דממריגן~פובככ,סדפיקכtומדומ~ללללל
רגקורגtו"ררפ'tוך\"גןמ,"ובככדגקוריישאםיודעאיניאבלבאעתידצדיקיםפובשכרםמששאתהבךאני
מסמעומסג~ר:יכקור~וכגגיוככוכגגכדרביאידיבריעקברבי Iבדכהחפאירגוםשמא(מבר) •לאואםביניהםחלק
ע~ס~מ~פרסומפסר .~כקור~ pסגזו~תלךאשרבכלושמרתיךעמךאנכיוחנחכח)(כראשיתכתיברמיאידיבריעקב

 'כP ~,fזכיו 1חע~רקכקור~ו~מ P?'Pכ~יעבורעדטר)(שמרת~תניא 1כגהחטאיגרוםשמאאמרמאדיעקבלבוcייראוכתיב(שם
 'כf,~ס~~כקודומרורסמ pt:iו~סג~ו~ח

סכזכמגגטונסניכיעקגירמ ~,~רמ,ממכרקרקויס •וכ':יחטמינרוס:שמאורו'pוכוכמס~גמסמעו~ומנרוררנרסכמוכ' ' P~ממככמככהנגמ~ו
r גגיוהיi וכ'יבכמורמככבכוכסכ"מפרקמוכריכןt:i מס(רוtי)בכוt:i כויןP:I מ~ומככיןr גI ומI חסרמ:כקןכגמיקרמממיו~I רגוי"כונו'סt:i גI כ

t:i ומנכןכוiגr גI ומI ורמכחורוI ורכמtl ~ ממI רמt:i תI רגןככV-. וtו~מכגכחi ~ ~כוגI5't:i וtכמiמl ~ג • ~"כקI ון' t:i וכחtכ'מכfגרגו~מגr I גI ומI גמגכוt:i ממ
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ן!וכיגוח'ג::יר'גמג

סמכרימןימנ::י 'ג:
(רףע)וכקמןכסיכ
כוחרכגחמרימכ

ובכוז .ערכמכ

::יויחכמחיחפ"דעג
כ::י,:גכ ' Sנמעכ\\החמ
כמרססירגמהפזוכ::ו
כדסמ!::רחכיהס'וכ cכ

חמגכוכרמכ:!סומ
 '''::!רגופןרסנועד
ו::גמיייממגס . ס:!
ין ;rדוידק 'סגמ "'בכפ
בכנרידכדבכ )עז(דף
מכיוכו,ומקכויגופו
רסיגחמחדוןמו::!רמ
ס" :tומ .חכי :tמחכנע
 י::כוחגסויכfב

 :כפרחעדמ«כייממ

ררףכרכותראשוזפרקמאימתיא"מהרש 12
כנמ •כסכ::יסכיעסותיסרמכ::ייוראוים :עזרמוכי Iנננכוכגכותגסעכו •סכ'::יביאה :::יוסע Iנווכיכמרזסגמו .רמסוג::יביאה :תייוכקוכה
 •קימעא :רוןח::ימודריוסומחסורוסגגורסג::יסכסתעכרופוסוכגגות Iיוכגוג .רכוסכוסוחמגח::יגגווגח .::יח(בחסגרסאלא :רוכ::י iכ'

סג .ק"סקווחוכואמר :i:רסחרמפגמכפ'גקוכן •ממ"ר :יותווו lגi:רזi:רi:רוזקקוחגוכיסדגויעגגעכורi:רהוקפiכו .סיגi:רחוגסמשום :וכע(ב
רמוכרוי~גן '''רגורגח .גתפגi:רנחוגi:רסיסוכוו ' iגתפגi:רוחחכ"ק"סגוכיעוגיתרחוכו •יוחגן 'גוגיi:רייעאסנז :וכתפ;;גמ"וחגi:רחזיכיתרע

וג"ס .i:רסונכוזה :ק"סוחזרכ"הפגi:ר ,
כטזרריחריסגוככמונחרעיקרדטחריתה'עמךיעבורעדקניתזועםיעבורעדה'עמךזרגו'.פזייחחתפתיתפ'סהמווכר::יל nנת

נגייכמו::יפסחרחחוכוכגרג;ריגו::י vביאהזוקניתזועםיעבורעדראשובהביאהזוניקס t:iומווכרכור::יךתנהח::יסיסתס t:i י::
רור vרוכזכהפנ::ינמונ::יוסוכיגזוסרמ( Iישראלהיוראויםחכמיםאמרומכאןשניהסi:רומi:רריכורתגiכחכ ר:iחכועז'ררור

D רוחפי ;ח"וחיסתספהמיח:iרגיסכספולללגג, "ו,ס:iרגתיכתi:ונומג,ורי 5 'ר
וחוכויגןוi:ר 5כיוס 'ר:iיעגוגיi:ר jוסוכ'הםשנעשהכררךעזראנימינסהסיעשותףוסגגסוכסייסtיוזותתi:רגירנוכורוi:רר

נחוגi:רסומויגוחסוכוורוסגוכוככוגות :החטאשגרםאלאנוןבןיהושעכימי :וק"גנו'פוחוכווגרגוןוi:רוו
וכגוסגגחוi:רכורווכi:ר'יוחגוכ::יגזיפנi:רהשדה 1מבאאדםיהאשלאכדילדברימםסייגעשוחכמיםתניאביעשם

וכנו vיכמונ"~נע(?תחוודפקטג? 1ואישמימעאואשתהמימעאואוכללביתיאלךואומרבערב
-\ I I כולללrרפנינווככ:iרוחחףס:iרפ(ינ:iי::יי::ימכמ

i:רוגווכוחניו ר:i"ג::יקכוכקוגחרסאבהיהכלישוונמצאשינהוחוטפתוואתפללש"קאקראכךוארחקימעא
וi:רוחסווכוכמיח 5יסגןיוקגוסכתסכזרותרגילואםקוראלקרותרגילאםהכנסתלניתנכנסכערנהשרהמןבאארס

גווסחגיוקריגוכעורוחגיומתקוכרנריעלהעונרוכלא 'ומנרךפתוואוכלומתפללש"קוקוראשונהלשנות
כין .תקגוסאמצעב :גרגיוכתכוע"דקחניהכאומ"שמיתהחייבקתנידלאא jדוכרבכלש"מ ,)*מיתהחייבחכמים

 ~ק~,יו~ ";~~~פ~';~כנכו~ךפ~ק ר~~ערביתתפלתבד"ממלאפוקיואיב"אשיבהאונסדאינאמשוםאיב"אמיתהחייב
~מונi:רi:ר(גו • ~ור:iנמוכמור:ימגאולהדאמר 1יוחבלר'ליהמסייעומתפללש"קקוראמראמרבה"ודחל"קמרשות

תגיוכסעגi:רגחi:ררורוחסוכחגחרחוומחל"כיהושערביערניתשללתפלהגאולההסומךזההנאעולסנןאיזהו '''רג
 · ר:D 'iה 'כ!מומ ;;t "קקיוכi:רמה :גi:ר D:כאיבעיתקראאימאנעיתאירמיפלגיקאבמאיתקנוסצעזנאנתפלותאומר
 :ווכוכ;כרכעומודוגוגi:רורותחרכסאלאהוהנמימאורתאגאולהסנר 1יוחנדרניסנראאימאבעיתאיסבראאימא

מעלייתאגאולההוילאמצפראאלאהוידלא 1כיוסכרב"ליהושעורביצפראעדאלאחוילאמעלייתאגאולה
שניבהמקישסבר 1יוחברביובקומךבשככך Cו(דבריסדנתיבדרשואחדמקראושביהםקראאימאבעיתואי

שכינהמקישסנרל"ניהושערניתפלהכךואחרש"קנמינהיכ~'אףתפלהכךואחרש"קקימהמהלקימה
מנרךשתיםנערנחררנינאבריהמרמתינםמוךלמטתוש"קנמישכינהאףלמטתו ,וךממש"קקימהמהלקינזה
ארמיהשכיננולמימרבעידהאלתפלהגאולהסמךקאלאהאלסמוךנעיאמרתואילאחריהושתיםלפניה

וחנןירניאמרוהאוסמיךמציהיכישחריתהכיתימאלאדאידמיאאריכתאכגאולההשכיבנו 1רבבדתקיבו 1כיו
 1רבבדתקיבו 1כיוהתםאלאפיארמי 1לרצויהיויט)םש(אומרהואולבסוףתפתחשפתיה'נא)יםר(תהאומרבתחלה
 :דמיאיכתאראכגאולההשכיבךנלמימר 1רבבדתקיבו 1כיובמיהכאדמיאריכתאכתפלהתפתח'~פתיה'למימר

הכותב ;]יזשנךייכ );,

בשארעדייןז"בכןגםיתכרך(ןיפניןיםגיוחםללכחמסןריםרבריםהם 'ח'אןבסבי 'חכתבביייחתפבזחכיןצאןכןןתשע(יאבסןיצרואשרןאוריחשבע
~םימטסחיריחשבפייקרחיכיןדןדדןמלויזדקשןתמןד'חתיבי~יןםקמ ,"דעיביבגדיחסרךכי .כברןשתןכןיןדע ]שחןאיתכרךפביןיזרמןי

עס'קת 'בןטאםקןפסמהיההןאשןןש:יח'לאה'אסןתריםדבריןהיןתיעןדפים'יאדםתהשיעיתברך 'אהמאםיכרהעזאיןכיבילבמצייירשה'ח
למאמרןםיתרהזוםלשהיהאםעצמילעמסיפקשהיהיורהזהי"לעהצךיקיםביכאמחיכתילהתוהבאמרוכיוןזהלועיתינןיאכיתעבדםרששחיהיתגש

יוסףעץסףויףענ
נימ'~מרזסנוfר ~גו tiומכיאהמח: IIמחק~~נטמ~סמיןגורסס~מטמכורחגימממךוג(ס .גה\(fכסרו:;גכמחכו'חכר :t 'ויסיסורא :~ג IIכוי~כו'ו,געגבכסמר'גס

 ס~~~עסוחיסרמ~~יוראוייםעזומ:נימיננ~מג~וחגסע~ו ·ו;:יגסביאה:י~וסע י::מ;:ו~גמנכס~סמרו~יכ!גומרמקוגסור:גמייסודממסכי' 'יקפרס"נמרiגדגריכעכמיפ
t: )\נהיסכVיj"ויכג '''עסfוכעוכסfומיומוזר,כוfרחכ!כ~רfכjכככjכ'ככ.ומסזוסורככמסגעחגiסרסמ~גוחימיגורס'וג~נרסותמ~מ~כגווכמ~חטמ.סגרסמכמרמ::י.כידמכ
t: כיעקנמרוחt: ו::וכמ\\רמfכסחטגרסמfכנס::וףהj'סייכו .וגו'עמןיככחסכוסס"ק:גכהו

ן ti 'ונמצאמעוכ: "קימעא,ס:ח I~ממרו tiודריו tiורו tiומח tiכוגרכ::יסחענדו tiכמחסטמ,ןעונסכסיחrורבככמגכחמגחיככגכfו .וכמעכעחכגכי <::"גק:גהויסנע ;rמ::י
סכ ti 'קכזמןiכמוןסע::ידמכי ',מנ'iכעיף י::"רכןמiכימ"נמו~כ::י .::יכיכ::יגכס cמומכג, '''ערחכ :t ,כס"גק:גמ'סנעגחןוסרי .יורנדג ;:ן"עכגיחרגריכעכגסרגו
 ·כ::ימזנ::וגיעמ~ממוiכוומין~סיגססז"ו~ט .~מכו~מי~ h ~~מסורעוניתסנעrוגכככעסהעמגרסג"בכ!גחוסכו::וחרסימגגגנכוו::כיס:גחיכככסמכע~וג"עכו'כר
r חיכנ '"עסכעונגעמסס::וג!ססרמנ"סכ:נכועבכיקרבכיגר::;"כיו .וfכוו 1דגמגמנרחסעטרחנססרמנ~גורסחעה<::ו 'וiמןננומו ~~ג~מגו~חגמיסמI:N כעונר::י

וגסגיגמרגיכו י:: cמו:;גוויכו .מנכמסגגימחסויכסגהוממססומסז;:ווס ;tמסוחניעוכס
~קורסס'עווגמןכתגוס~ממגמ~ס~מ,סוומן Iמקרימחיוחוזמןקודסמסי~ו ,כגו .גככומככוחחהריגררסוכfרסימכעוימעוככ :t ,,"כקג::<כעיחוכעוכסכוי,ממנך

כנסוסטעממ::יייגו .סע::ימכירקכמiכווס::יקרימו~מכמ::יזמ(סכחגוגמומכ::י Iכגרוססמעחiביכוכומג .ככעכס:והטחגורסריפ::(ו i 'כבכס"קסכrו'iבסכענסנעה)ו
תו Dסזוטסיכ::יכiכומומ,גמסיכ::י Jמ Iס::יומכ::ייותסיכ::י ' 7כ'מנימס:וממגכטוכינ.

מ::יוע"( .ומתס«ס"קוקוומ ~יד '::יתוiכמדנרימת Iמ"::ימוד"ק .מותרוכעימממנכמiכורמגיכ::ידווקממ"ו::ימ I "::וטגחנועוך .ג'ע ~('~י::גכסיכ::י
מוגנונרךמוגיגסנסכי::ינרג~נ"~כ .מכ~תדרוג(ומס .ותנמו::יומומנרןכדקוכ י:: Iתמו~ . Jומנרתו Dומכו~ומחס~~ס"קוקורא :~קמןעודסמגתונ

~רעתגיומ .סיעורע~וקמ iממוי::יונוג::י .נוג::ינ~מ~ןכעוסדמiכור .טעימ::יעכגסס~סגי::ינוג~ 1מנוג' iגיכנסרק~קמןק"נ iס"ע ~"וי . Jנוכנווזוס
מזורי::ינוג::ירנעיiכעור::י ,,\\~וומנרןפחוומוג~ס'קוקורמכמח~ק iק i~גןנומווס~עי~יתסגתנוiכגסרירוכעימ::יע"נסמ N::וכנ '~פיר:וגמ 'זווiכ
מגמיסנוי iע~~ענווות D::יחוק .סיכ::ימוכסראיכא :::יגוגוזו)(מעי(ס"קקודסנסמוחרכזוורכי::י D ~;:ןנוג::י 1::יוכעורגר,מכ~ .ס"קמחורקמוחומ,כו

 .זימגןכ-ר!כי~ע llמiכ .מתפ~כג"וממזוזו~::י hערכ'ן:;כסיקקורממואמר :ג"ע I "גרף::ין:;זור ,ס~תתנסרקמן I~ררממ iממאן :יותר::יירו I י::~יקוק I י::
 ·עוביחס~פנ::יחננמו~~~iכומןזה :סיקג"וממתגכ-::ידממר ~"ני:ווסעגרגיודכמ .כתס~~גמוכ::ין:;יiכמוך ' iגחסנ::יג'וממס'קכמיערניחדממר
קרימתסכינין .תקכוס:באמצעוiכסות)ת(מריגתמגנמונ::ינ"י::רגכ(נ::יוותקיגו::יומי~כרמ::י~סגינכוממרממריסוסiכוקיסיגו,עייומוסמומויסומגו
יגתמס ~~ע~מ~רורימסינמכמרמורחיינמו~::י~כגו .חמ \Iמע~נמו~~::ווו:לאס'~קקורמתערניחתסכחiכנורקמ .יוסס~~חפ~ותג~תקכוסמע
ןכררנוחפ~~חמ IIרמווס'קו::ווי .ס'~קימ~ i קי::~ערניתם~ ~~פת~יסעי~וימ~מגתי::ייממע~\\תמגמו~~כמועוניתךנמו~חנגןרמ~(וס")·וקס::יחפ~~

גכבך ti •גו'גיבגו J ~ tiובגרתקיכוכיון :מסמוךנעימורוגו~~ויתרנסח i .חסכ~גיומחסיקקימ'י "jמ :סתירכוככ'י~נרוכJרונמעיןrו"נכ~ 1עיי

י l/רש

מס



מהרש"אךש"י ררףכרכותרא~~וזפרקמאימתי
כערכיתו~מכמג~~מחתופעסכםחריתפעמיסםתימוהומומייסומגועג"~תפגומנ'גגנדפיים"י •וגו'פעמיסב'יוסככג iו iגתהלה

טמי~י:;ןמוחממןקרוםמ iמrכיררמעגממקמיסמממירrכוןכ~כפ"כו Iםממיקרוט~י iגiכמותוטrכמגור j]ומפ ~ rכןכנכסת p ~ויט
מ t:iו iרקiכירימפעוכיסכ'מיגמרכשiרייתו~י!גוכמויוע"טגו'כחוי~ lעוגוקיישרמכגכטי:;ןיומגמחקגו~טכמיקרושמiכירימטסופירטי"המ iרמנ":כמ

יקמיכו ~~י~ר ~~י~נופרעניוכוכמיף rי Jכדfכוכריכניוכוכfכמורת~יוכודדעוקרכנ~ת j/קדוסייניתדנימנערניממ"כ pככיוסנכ~מזגזופעסדכוככrות
כיכ~כרfכ)כיכfכfכככיו j/וכעכנכfכ Jפרעו
 o/j /jכנכפור ~ rככמיוכווככגירסfכfככfכ
וס I:iממיגיממ~גמ"ט rותריפרק
גגימור rרמ~תומכי"מכמג"ףימ pרמ

הורסטגמוהיומגג"גטגמג~מורס
ת rשונו'ריוחוכימימשייוכיממופריו
fכ"כנכוכ~ j/נכfכככי j/כיומינו~רנכז
יוכי j/כתתור~fכותיומfכ"ג 'וrע'tו
פיקמכחוחגזגירושיוככוכפורשמומ 5מו

רע"מפ"קגרממריגןמגסימiרrכריוס ·כגגהמיר~סו~רכרסומכייסגגטגשi:ופרגסi:וגפיונומיירומתפוחזגכיתדגתיגמטוסחגמוממיתקוכון
t:i כיt:i ונכיממיסמקרכיגוכויבג.וכסגכמתוזןטגייק-.ג'י"ימi וגחומגכמחרוט;'ייככיסי 5כי:ii:tסמ=!זסםממרr ככזרמורrסחI:i i נכוםסI:i ירךממפומח

ופייוון 5יחי~גכשכוחן iסחiכוכפורטיוהיקרמרכתמיי t:iומפ~עו~סג~ן rl:i jכגס'מיגמכמיונו'וממתיבגרומגיוגגעיגימיכי~רגנכי~וכקרמונו'
 .נ 1חכור

בלבוגימרהמשכילהאישכיתדמילפיה'אתיראההמדניהאישדכיןלבכדלבדאלעתידשכרלויהיהאםמסיפקהיהאםכיהמתרץיהשיבאניתסידכי
מהבמדרגתהיאהשניתהבתינהכיית']לפנידלהתפלל[בבדא(בתפלתד)היהאבלחסידשהדאבעצמדידדעהיהכדדאיכיעתהמציאדתדכפיהיהלא

היאיתברךמזגלתדגירלהברתשהיאהראשדנהיהבחיבהבתכליחישקדרם :ז"ל]שפירש"יכמדד"חיחטאאםלעחירירא
יאימרבחדJנחישבההמינייהאישאל,יעריךאיןאשרהאחריודזן,כל,תהיא,[ימשךא'ךירירעלהשגיחראי' ]'יכילדירתההלהאימר[כל
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רעחי~סכקfוקfו •ובנים :גfורסוכוסרrכוגrכ:יגי~~וייו~כfו~וגס מ~'בווrכיקfוגfוכוrכעווווכסגססrכס:וכתיבכממייחוגסיטיכוובוו
עז::יוחוכרrכ::ר'כ::רימו:יוגרח::ר.כ::ריrככנעיס.סfוחוכימומככיו:ד'ממסקוכיווכמיסכעכסיסtגסככיסמtגמעכמיככיסעגמגומעוופוקרנמוי::ריגמינ
 : ר:: Sניג::רגקיוסtגכי::רגכומי Sגtגממ::ר::ריגגגסיןג::רtגכי::רגטגנמג'::רכונמיממ::רמנדכמגפרמיכי::רמע Pכגממנגמגומסעוןגטני,

מקויטומחומ::וטעיינמ'" •ג::רווהא.:טננג;מגמידיס)(ח,י •גןהאועוכוחיכוממדמטגסדכגפרטפירמטמעיגו'חנומעוןומטגסקרחמ::רחי
חיכןג::רו ר:: rSכוטי,וrכעעוןויע Sומכ::ר::רייכו •וגו'::רווגפי::רבחמד :וק"גנגו
עעוכיוfויכס t:iכככג • ~כר::וfסגיסוריןע"ב)(וטסחמדיםובגמילותבותרההעוקסכל :~סונבעגרקוכגפר::רקרכןרfוין

 :ר::כר::וfג t:iויסוריןגפר::רוכזכrכ~ווסיגוrכ.ארזבעונותיוכלנעל]לומוחליזבניותאוקובר ר::"כק~סוכייסרו • ~כר::וfסגיסוריו
גמיוrככןר'רכזוכו "!ע~קסו[וכמוס'חמדיםוגמילותותרהבשלמאיוחנורביליהגו'ג::ריכומעוןטוסנגי ר::זר::כעוגס
כעכיווי"וכ •מחכומטיכו!'וכוסגסי::רוסמייגןסמואבאH :סויכמ,עיג "' Pגפי
עוממ::וווחסדעוויכופרואמתבחסדזכ-ז)(סש'ידכתיביחווסrכוספוrכיט',ופי'עיין •ווג'כסו

אמת •וכבוד]צדקחחייםנימצאוחסדצדקהרדוףכא)(שםשנאמרחסדיםגמילותנזמווכסגחיוכמחכומיטגוחפייוטו
נמניז]נלז)(מבניואתקובראלאתמכורואלקנהאמתכג)(שםשנאמרתורהזוכגגרוכסוכעכוכיגרכייס::יוקווק ר::זר::

יכופרואתטבחסדרבאכתיבעוועוואתיא"ירשבמשוםסכאההואליהתנאfוגfו ~זר::כזוכןכז::רריו::ריודגfו::רrכגוכור
ללוכחעווכfוחוכןוגfווכר::רקריוכעווכfוח יוחנזר'.אמרארחיהםכניהםחיקאאכותעוזםומשו"ב)(ירמיההתםוכתיבעוופייטו Pטכי::רסגפייוסקטסועודוכגנכיס

מר)(ארמוהאאהבה)שליסוריולא(הוואחבה.ונגעיסשליסוריוובניסאינוננעיסמככיטסי::ריוחכויינימ"יגככיגן::ומ
 •כפרהמובחאלאאינוחללוננעיסמראותמארבעאחתכושישמיכלנתניא]מ::רכסטגיסוייוכגנכיסרמיוקחמי "'מ

 •להווהאלוהאא )ק"ל(ואיב"א •הוולאאהבהשליםוריז .הווכפרהמזבחין Pרקירונפק"כrכגמורוכקווכוחוכגוכ::ר
 .ו::רfוככגגככיגור::רמוככוrכוככוק'

סוכמגפריס ר::כר::וfסגיסוריסוכקרי::רעוכסגגגרו'גגן::רמ~גמר~'ייכנכ'ומג::רוו::רמגןסמ::רגמנפרסוכימ::רסומככנירירןרrכגוכודכרמ::רוגומו,וגככינ::רו

הכותב

מפר.·יאצ',והמוכן •אותוימייואנחנירש"יכתכשהריאותנומימיאתהעוושוםיוישאםיזנור]נ(יזכית)כייכמעשיריפשפשע'יוכאיושיסוייו
יומיהישוושירךוכמיהזהכיכרימוינויאסרכאיית'מוינותימינושפיועשהש'אתורהכטו'פירוש •תורהככטר'ית'הסצאויא:פשפשכזיין
 :ימויינוכמותלמויניתיכתנפרשנןתירהי,סייופירושהתורהתימיימצא.ייאפשפשיגמרי:תורהשבטיייאצריק.יאיששראייכמיקבעתירתי
בהסשאמראהכהש'ביסירין '''שרכרינתיפרשבישהייניימהונהזיריימרראויבידאיעיןבזטיסבסיףי'אבתח'היאידיעהוישא'ןפיריש
יפעמ'ס'חטאישיכחשיגגאבו .מזידעיןב'איימרכינתיעיןב'אשבאיסמהראיהממקימימיכרחהזהיהפירישנעגשזהיערוטכחאובשיגגשחטא
(יאיןגרמאדיוייחנןרביאמריהאהגמראקישיתנכיןעלתתפרשימזההיהאלאכווסבהללאל,סריהאריןהתחיליאשהר'עבדימשןשהביא

יונחןבדברייגסקישיאבאיתהאוביתיתהכיינהכיהתיספית]רדקדוקצירךבצריקחרברכןליוטיבהיהועיןבשןיסיריישהגרי'ימהבקויייסרראוי
ילאבמעשיופשפשייחנןשר'שיראייימריכו'גרמאריןבנימשיםור"א.יהיאילהגמירבעניןטיבהתיספיתיוינמשךהשיגגעומהיסוריןשחייב

יאיקב'ההשוגגע'הייע'יישכאויפיריןא'כחטאשוםבזייושחטאמצאימייואניסתירתךופרש'"יכי'ת'מיניתקריאימ"ששנפרשראיייייןאתאי
יימראצ',שאפשרומה •אהכהשייפוריוהויא'ויינאביאיינאעכייכסויננחכסרכרשאינוניפפיתג"וכגויפיומכאןשיסיגי"פאעכיאותו

 •יסוריומיגיכ'פביומתיבניסיושהיוסיכיהאחריגיםרש"'וכריכתיקוןת'סינישתניתננ'ופיורק •איתימייסראתהיפירישיהועישרימזתיפרני
עוןיוישאול,ואםערירישהולךחכו •ם Mכמ'יראותוצעראכ'ותהא'יפרשהואיןתימינו ו"'וrפ"שמעניואיערייוכערםהמרכריםרכיםעיהיא

חריף"יעקבעיוו
נ'חן~חס"ב IIג'כז(כfורמחרנדקזוקוע"'י ."ע 5ועדייןיסוריןממוי:יומעס'נ :tממרע"מכfוfו{וג'(ירס'גו(חיןךכוחניכערע"מ(חיחרסכח::יfוינססירוטסגומו

ממרו(ממוסרמכומתמייסוררןסממר:יגחונברקרוקסומו:יענ'ןיסוריןממוןמ(מויfונמס :tבנגותמתר:יג :tנfוחמגיר~חוגסר:יכחמ::יטסוקגוונמrבזסוחפםריסורין
ממונ(וו::יחמ Pו:::ימינומרנמח(חמופרמכומתממרונמסמוגחממוומסרחייסוזרןנניוממוקונרונג'מגתורס:יעוסקכו :מיז :tנענכגןיר!:תו~פ"סכככגערנוסיס

ימן I: ~ Jממו::מעמfונרנfוומומעחוככנזמוגוכיססיטריומומסומסניסוריסמפ!:עיוכווג~גזכמיגעוכוממיכי ::!כ ::J ונ::!':!כפיגכגמיגמזקזק .עוכומיוגכעככומומכין
מייםוזרן"ס Cזוכעכ'נוינfוכימס :tנמ::ונססומכוי"גנוסיסנקמרסכfוגיכנומכמיכינונוכממנ,ןמכוזנריסגנוסעוjוPונגןני'וככ"נממוזסכווומעמסע ::Jופעוו

כיממונזססטממנמקוס::נומר bסמוכו::יגימיוגכיס :tומרסמכומ"יIב :tכוס~כעס"נכנfוסיוסכססן :tנפי~כוניס :tכקע .fוסנסטניוסרין~ינווגכיםכנעיס '"רא:עוכו"
יסיווגכ~ו~ע"םיסוריןכ :tהופןנגכנקנימו:rי:יורסנפיכמורסמכחןרחיססניחנ~ :tכזהיסי:י(ח:ינ:י :tיוסריןסיווחיכו q(גוסנע:י"זו::גרוקסג"::יגוLו(מ,וב (:ויסוריס
מרסו::מין(סיות\(וגותממניתג'חמר :tרקדקתיעור .בענמממורסfו(חמוסרחוגמח(קגכ,נסוכריןדדוקחנעי(רממרינןמחינפיfוגןכעס"נגרו :t(גפו{גמ(וביסורין
 וf(:!יפ::ייפסםומר::י::סומיסבדמכקח :tכדברנוסר :tגמונממנ::ייו!:ניחןנדנרו::י'רנסווכ::יגט"סוכת"זמטס י::,וfרfו'ןח"גיסוריועי::יחרעסמיfכגן:ג Cעכfוי::ייחממ"כ::י

יס':ג'סוריןע"fוכ'ינמו :tסמחון(פי'סורין '"עזנריסכג'fוכוקסנ'סנחןיגןתמגדוכמנ'נוממגדfויתחכיסור'ןנע(טד(גן כ"'fוייגמירמ::ימ(מ י::"נ "'iממfויובענז(מ
(ובחוגמ(וכ!:ומרסנזסריכיכמקוסמג(ממנימסססע(פי qמנםמירתוזכירוסח(ןח:יימ :tק(חמ,ממיאיבעית :ממ:יגסיסוריסיסור'וסוי(ממ-גמח:ינס

כעוסקכל :מירייס :tנגןיריענויזר:ייסוריסע('זי(ונfווגןגייר'וjיסנזמיסוגרוינח'ים:ירויג(נגמונותזהמר<יןע"זנ"כעוזנתוספות"י :tר " Pג'עייןנ:יו
 :tנג"עוןנמכמנרמזגניונוקגרזגיוןכסגיןונריו .ווכועוןעון~מי~גווגמורסמסגכוגכיפוריןכו ::Jויגfו"י ~וו:: :tמיגוזfויעוןנכ~יסוריןטמ,ןגיוןכ H ~גגוןגכ~
יממיוממ"כננ"ו::גכיסכקוגררמזט::וומעוומכמקוזסרסוכ"כעוויוגפרכומרינזק~ירניפוגרקכןכיזמיממע"ז נ"'עוז .עווגכמיוסריןfוין~מריכןנמ"כמו::מ"ג ~
נזירםגעוןו::fומרוכמונניוכקוגרמיומזיסעוכומ :!י:וגנמרהIבמנינוכפיו~פו:ריוכפרסיסוריןכפיכוגמ"כמ"ג :tממfוסנסקסג"סעוגזיוסס~זממןגגכנין Cיוגו:יIברהנמכ~

גניו(קונרמגריחיס!:fויכסחמ,יסעוכומוי!:גוווםוחנועות :tגעוןנ"מנעוןממיסגכיסגח,"
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ריfנ~ז;חג
א 1Iחרשכהכותב

אתחמשהאמרקוואמתחסרורכאפיסארןוחנוןרחוסאלח' 'חאמרכןכפירושחא"חרשכשכתכמחככל[וגםחציורי~יםרכריםישזובאגדה
פנילמרציויהיאמריכן •אמרלרכרתכאשרשנאמרמרותג"ילומרחוריתנואלוכרכביכביישמעאלמאמרחשלמותעללהכין lזכות'יאעךיין

כעסןאתרחמיךשיככשופניך'מר"יחומרילמרנ;כעסיאתרחמישיככשוכנכספהיתכרךלמעלחמרככיןשאנוכתורחהנזכרחמקוםלככאלאכלנרזי
ישווייישכוכריעגזומסכיםההגרחוו t!י'היהאםישרי"זהגאוווררך • 'יכויתכרךיפביוחכרכותכליפורשואיךולחכיו]לרעתלנפשתערכתאוחבפשי
מהרכריווכוףקצתכזההאריךוכו'הקרמהואקריםלפרשר,ישההגרהכררעכורומר(ורוחקטוכהתוטפותכרכהרשוושכלהמפרשיםהחנותכפי

הנפרדיםייםהש::חאחרוהמימיביםג'כראח"שהקכהזוההגרהרפישבאותשהואחטוכהרכערכולומרויצדק[ )כרואייכלעםמטיכיתברךשהואהטוכה
חכ'וחזביןםלכשכחחתמיךיותתסלכפעויתעלחאותוהמקלסיםגל,םלוהגאוללהכשוכתוירה1ניוסי.ף '''שהשכושהכוובהכרואיוכרעםמטיכ'תברך
קלוסוחלחאנריאותמיניומשבימרנרכיתיחחיוגסהארצייםחנכראיםכיכרכחלשוןיצדקרכיםאי,תירלחסיראויחכסככיאוכברכתחיחיר]

ואחד,סלהמשכימהנכראיס,תלשכהאחדחכרחיותתמירייתתסיועכפיתעלהטוכותוירכהשיוסי.ףיתכררלפביולחתחנןכחכוישחהואחמכרר~לת'מל
אמצעיבכראכרואל 'יתחבמתוחיינהאחריחס •ארצייסמהנכראיםטכעיתמקיסכרחמיייתכררוחואמםיו[יתכררפביור )נאמראיראבחבו(ארחמכורר

כולועמוחלטתמסירחכידומסוררשותשיהאהראשוניםנכראיםמשנימורככאתרתתלמכוררחטוכעלומוסי.ףתולתפושומעיםלישאכולמועצתעכדורכר
יתערההואטתרהמוחותשהרלהםנמסרכ'וא.ףחאבושיחמיוכירהרצוובמסרשחיהרוסאכוחביבארכיכמאמרח"כעזזחעלאכתוככאשרחשיאלתרשא

ואתהחייםאתרפביךבתתיראחשבאמרחייםאורחלתתמירמדסליממזהירםיחטראשראבחבוכירומרחשכלכפייצוייראיךאמבסאך,םלחחולעלהמתפל
להםלמראהםימלששבהיהחפץהקכ"הכיהוריעבורכחייםוכחרתוגו'כוהטככיכורה'אתהכרוך ]לומרבוכרחסרוביבואלממוהמקוםמצרבוהטובלבו

חלחל,וליל,םעמוהיפךאוצרקותיבוכאיילפיוסררךישראלאתמושךולכאכחבוומהאבו[מה •ביי'רערויגרליתרכהמותךלושטוגתךאומריםשאבו
שינו 'וגו ,עלמיקרחכילעוכיאבותיכםמצאו ו':מית'כשמוהנכיאמראכמ 'יתכםנ'ולכרכותיבוכלכיהעיוותלחנחוהנראה ]חשלוחר"עי'אפכןלומר
וגו'אותיראהלוחסלזחככסלוהיחיתךמיכתורהוכתיכאל,כםואשוכח ,לאוכגטוכחכלמוסי:ןחכלאדוןהואכייתכררבחיושוספורוחלולחודאחהם

תורלתםוסקמחואח"כולכאי'יחספה"כשהקככא!אמרזאתזחכרובחיוכתכא"חרשנאמבם( •כפיתורתהתמירעתככלח'אתאכרכחח"רהעאמר
שיתמירכוללימתפחכרכהשואכיסומשםחעכודחמקוםההואשהמקוםימפביראח·וכןחלוליחודאחכרמותשהכלתולתחעלזכוכיחחפסוקסו:ןנ )כא!

אמרולעתתמחלואכי~סואתרחמיושיככשיפניללרצוושיחאכדיכוויחעבחפירושזהלכיטא"כששהרכראותינצטדקומחנרכרמהאכלרכיםמזמורים
כךשהמדחמפביוגל'גסיוכאתרחמישיככשופנילמר"יהלמתפלת''שהואתוספותלשווהברכחכיחוראחעביוחכרכחכיתחשלכלואל"וז ]כאו

מםלרהשוהמענרלוהואכשיוזמוכפיהארםמעשהעלובשעוהשהגמולהיאכלשוויתיישכךיאוארעיתו[מי •כ"עחקיךלמרביה'אתהכרוךוככהורכוי
כחשיגכירועדמעשיהםשיישרוללכמחפיתנרךאושה.אמרטלמוחכירולכבותיתיישכו'ותדטוכת'ביומוםיףמרכח'תברךשהואלומראתהכרוו

שלרצובו 1ויז:'עאלרשישז"כל"שאחז jנ'עוכסועכלעכפעולתסורצונווירחמ "'וחר ]יתכןאלכרוךשוולאכל'שראלעמואתהמכרךכמומברךשםלו
 •אדביכחבאיגרלתחעושבאמרהלמעשלרחוכגככחןיפוסימליכאסוקמהטוכנותןלעאזבריו 'וכוהטוכמקכללעריאמהשר.ו.ףשםכרלךכתככללא

מארטונוהבחעשחאשרכלאתהיםלאויראכפרשתרכחככראשיתורואמיעגחמיחםועלחיותוחבוןרחיםכמוחתוארשסכרוןחיויהח'אתחכרון
טריןלפואמרייוזגרכחאותווראחטרי!רםשכנהררמללמשאומרחמארכ' 'לשחואכתנועוד •כ"ע 'וכווכחטחורכוישפעספותותשחואכרכהממבו
ישמעארר'יעבין •שעחכאותחפניל,תלשחעכרררחןתלמעתחאיאילחזחכפינפרשאיךיקשחתוארשםשחואבראשובהש"מלוע •וללוהשכח
חברכותלכויענחואכימקויעלםאלכרכביח"חקכל,חשאמר,שעלאכןאסזחיקשחולא[כהםורכיםכרכניכבייגא iישמנולשאכבכרן 'חאתאכרר

ה'כחרבוכיוכתיכאלהיו 'האתוברכתימה'חשכתורתושצובווהואללמהוכתשכחותללמהוכמוויימהכרון 'פישיחיחושכחלורחשו!לבפרשחו
הכרכהכיוכשתחל'ואתתרומםתתברךאמרנו.יהואכשמוכרו'ושרתולפי'כנגרוגםכרכבי]כביישמעאלוכובהלללאחלבנרואכרךוכןה'אקרא

כרוךוככהחמךלאתוכרךשוולמורכויתוטפותשוןלהכרכהכיהוראהעביומפירושוברכהשוויטלכהחהוציאלראויאיוכ~ ][רוחק(רוחה)ישזה
כריותיולעהרחמיםרכותלוגורמתרצונוישריםתלותפחקיךלמרני 'חאתחח'אתאכרכחוקסמפש'ראחשהאמתכלכדוללחשוו'כולפרשוהאמתי
והואסרוםכהפיכתאכרהםתלתפעניווהואחכעסאתכוכשתחצריקיםתלותפדכריםשניחםלולוההשחברכחרומיםאחריםומפסוקיםכפיתולתחתמיר
ח'אתואראחכבכיאיםרשומםכרככסאלעיושכוראיתי •ותלדןן,פכלעניןיתחייכ.יעודגמר'לכרכחל'לככטוכדלכאחרדכרלפרשםאיןז"ועכרומים

דרןעלכאוראשוחררןן,פנוללקזרמחראשוחרכבתינשארסכסאעריושככרלחודאחריכזשחהרייכרכוכהוחסידירגשיר iמכל 'חיודורמפסוקזח
 :ל"אז"הרשכ"יעכחנכיאיםגםםיחחכסדרכי 'משרודזחכתיכראשוכתסם 'והיחלברכהכירזחעל,ונחחל~'כסלחיותםכחסידיםאכל "'חשמעשילכלל
אלמשנכתכחאורחכס'שכתיכמהכפיש"וכ ][בערר )כערר(יותרענין

תוכהלבמשו ]ל[שדגח )הל(שתחהכריכהכרמיווכריכהמעביושהיאכרכה 'כפיכתכ.עורחספירותמולאחרכבוישהואכחימדתיכרכוסורלרמוזיכרכוכח
הממלאכרמיווטוכלכהמשפיעיתעלהשהואומרלשהכולבהבכראשלםעלה'כרכתשמזכירמקוסלככבכוולעמתיישכזהורמיוו •הצורוכלמספיקיווממבח
ככלשוההואכרכחרושיפכיהואזחעביוכהכבתלעצמישכררתי.ומהיתכרךלפביובברכותיבולומריתכושלאמה][ושבעובררכלממבההשקותרכריכה
חכלכידואשריתכררשהואכחחכררנהכריאיועל "'הששכרכתכמוכילומררצובי •וחמתכררהמכרךמררגתכפיהבושאיםוףלמחבמשךחהכרלוטעם
אלהירח'אתוכרכתחגכורחמפימשחבולצוחכןכי)(לזולתולעיוחרולהשפיעשלמותוכפישיאותמהזחוכיכחוחטלכ,בולעומשפיעחסרוננוממלא

לזחוחלוימזנבואישאחתשעח 'אפיחתקייםלאפשראיוכלעריראתחאלאוסומועוזרלנואיןיתכררפנייריבאמרק"מתאמובחכלככנושבקכעחזכוחכוובה
כפינייתכרךלפבייוחגדתחככבולכחתקועחחאזבובחזאתועללבויעשחכחטאינוולאיינואכותינולשעמדחשהיאיתכררכחסדיוחכטחוןאמובת ~'''ג

צריכיושהכלכיווממבוכרוןוהוא ]ח"לחקכמכרכיו[ )הואכרוןמחקדיש(מבורכיןשאבוככיכולכרכחשם][לח )שםל(כנותרוחלהשרררלעיצדקוכשפתיבו
והואהבזכרתהחכנהכבוכחיותתילזואצלנולכאנמבעחזהוחשפעחטוכככ'על,בועיהשפל,מותו'ששחייכמחרקרכרשוםמאתנוצריראיניוחוא,ורא

ככ'אותבולהועילולהשפיעהבפ'אהיתכרותשוקתותתקייםנאמצי~ותהכימזהנמשךחריהפבהזאתכפיבויזכורוגםזווידיעחכאמונהקיימיםשנחיח
כרוך ][כעביית )העניית(וגםהמכורךה'אתברכובפי'ראויהכוובהזאת.הלאעצמומצרמכורךהיוחועםמפיבוכרוךשםרילכבותבוכלונכיכולהטוכ

אחררישקחכחתימתוכוועריעו'םעצמומצרחמבוןר ]חואאלה[ )חואאתה(כשפתינווכפיבוכרוךשנקראחיותשעםלרמוזוערלעולםהמבורךה'
מותלחשעלכררנתיחכיןלו ]ץויחפאשרחתלמידבפשכדשותתענגרוכעכלו[כרוןמעצמושהואירמו!חואכריררקודשאשמיחחותמיםאבויתכרךאמרבו
דמותומהחבכיאכמאמריתכרךרוממיתוכפי ]נמנע[ )(נמצאחואיאמתרמיו!כיקצת jרמיוכדררמשליללאמשו ]אמוביי[ )אמתי(תורביעני!לחיותו
ליאשריככודושרעוחכמהככלזיכחכבייהיחאירהאכמחשכותלוכיצחקויחידררכןלוויחיאכיניכאכרחםונכיאחכסאישנןיכעינשראיבו.חרילותערכו

מעשיתהכןפסקאלחיוםכלשתמירכוויהי •חכלקכליויזכחוכזחויותלשאלכממנולשאולאכיושלםתחוליוםלככישכיםשהכ!צרירזח,תלתכולחשגת
יוכלכו.וגםטובותיו 'כוהרכחשחוסי.ףכנואתכרךאכרהםולומרר]ספ[ל )ישער(המגידשיוכלספקןיוא •ולשצפוןחטוכככלאכייויכרכחוחזחכרכר
ןזמה'וגרו •יתאממותלוהשהטוכותאכיויולעישפיי~וכזחפתחוימשכיסכבושיהיהוהואח'כוזחמתשוקתןיוחגדישחוסי.ףאכיואתכרןיצחקיומר
וכפיכווחפץוהשלמותחטוכהאזהכ ]לעצמותו[עצמו)ל(שהשלםחטראיר"הש"ממזהויתקייםלאכהבוכרכתהיהחולגרכיוחרהשררךעלומרללבוכ
חשםאהכתכרוזוכאוחכואכרהםשאמרחאחכההזכירת"שילהאבותאחבתכזכרוכיהתורהמאמרלזהמאדויסכים •כחפץרכותעוההאהכהתחיהמותלהש

חטוכלאאחכתוחיתחתכל,תאיולעצוםיתכררמותולשהיוrךלכי 'חחשקכאכותיררקיאמרחאחכחחוזקלעשיורהחשקחזכיראבותליתכרך
כתיבווטומרכח.ףימוסיתכררהואשכסכתםכיוןיתרכרפניולותינולתפלכלכרכחשסלכנותשראוימזחויתחייכזחניןעכרבריוללכחז •עצומהיותר
יולעדוראמרחשמיםוכצכאאכיסלכמגסאלוח •יתבררתולמעכפיקחשסשכחנקראת ],נולע[ן),ולע(מטוכולחשפיעאחלחנפתיקתשונגמרחוכזח

חשלמתחיאאשר ]חחשכלח[ )מחל(חהשזאתאל.חתועמהשפמושפעיםוכלסמציאותואמתתלעויגירוןירוןעיכאחדםלשככיוןזהכדרר 'חכרכוחשלום
כ'ח'כרכיוגו''חכרכואכיולמ 'חכרכואמרזחלי •מאתםכריר 'יתוחואגל,םלוחגאכיםלחממכרכיםראיםקנחיויוככרכחפניולתחשכאחלהנפו r ,תשוק
זמראכויוסירכימאמרכוונתהפשטדרןע' ,לאציוכוזאתכוונחיסודוע' •כצעירתווהצעירכככירתוהככורזאתחלכמי~שויםדם,מותלעו 'גכימעשיי
 )כוככיםעוכרי(תלזןיתכרךפביוי,םלומתפלולצריכיוםלוכלחכארווהואחלאכיפשוטוכפיללמתפפרשלמו',צלחז:נארוככ"חמתפללח IIשהקכ

לתתיתכרריפניותפלתינושכוובתשכטורמוזלחרחכררך ]באמרו[ )(כאמרויוסירכישדכריררכויורההאמת.אכלהואיתפללולמילשריוהעוכדים
(היותי)ןכו •הניקלרוצהפרחל,נקרוצחלגג'משחיותרכיטוכועל,נו ~ IIלהשפחזקהייותרחתשוקחכזאתחפץיתבררהואכו •,בולעשירח!:שאלתיבו
חואםאלבזלהטיביתכרךלפביושישחזהחנמרץהחשקאם,רעלחשאלחזאתוכורנתמצל,סאיחתלמורכעלשאלן"וע •כהשפעתוחפץםלש[היותר]

מהרש"א



זרףברכותראשוזפרקמאימתי מהרש"ארש"י

 ~,יfככככרג~ןככיפעמ t:i:ובגכי"~:וכרג~ס t:iמ רכt:ifיף fPכיןבגכמיי'~כפגיי t:iימסכ"ףבככייןכגחררימז::וימ t:iגמני iי P:ונבגכ, •ס'אנתריאל
iכגמו!ר 'גti גרווכוהיוiקti בכ'יסtil ווכרו!ריוti וז"נמוכגבכ:ווזרוכיססti t יככti ר:וייוכוכרוחיובכג-זרוכיונווt:i יגכti גרזרמיסמר!רוiלבכגlגP בגכס'ייגיכוו

ג:וורייוכlלג::וגכפיו::ונוג:וס'קכססייו!גנוג!רהסחכח tכ IIרקוכנווחגרכlליכגן ~'ניהנרומפכהונס "ו tiנרחכ,כוlלגlלוחוכר:ווכר\!ר;;מר
 :ורו'ק ~'ניחנרוכפגיוווכקוגכ!רס 5מרו!רפכ!רו:וי:וגןעפ" 6רייןכ i ~כרג!רכ~קרfכיזריר::ויס t:i t:iיבכ'ו t:i~מגקבככסעכיכוססכרג~כנפבכ

כון •ס'זבכסכ t:iפגיסיעכרו t:iער
גמרונספגיןכירכפייכוהןהרגסונשארםכסאעלב tJיו~צבאותה'יהאכרתיאל.גמיר~כרfככוכי:ונענעכימו t:iבככ

fכככחןjכfכ,כוכפגירןj',וכופי' fPכוגקכו(לפניו)אמרתיכניכבניישמעאלליוארמ :(בכ'בו)ממןובככו~גכרג!ר'

ס t:iמגומחר t:iוכס,נק '('מגיוככמובגורויגולוכעסךאחרחסמיךשיכבשומלפניךרצוןיחיעולם)שלבונו(ר[לו]
סוכ::,ספגיוחיןחסחכיווינכfכו •לי

 tiקסרוחוהו:ונ!גיזרגנו tiגיוןגו'משורחלפניםלחםוחכנר."חמיםבמדחבניךעםותתנחגמדוחיךערחמיך
 :כ Iוק'גו'יכספגיגןבככ:וימכרין :בעיניךקלחתהיאלהדיוטברכהלומשמעקאמאיבראשוליונענעהדיו

כןjבג~בעיניךקלההדיוטזחברכתהיאללעולםחנינארביאמרר'אלעזר~רזנ.א
ארונהדברכיה.דודודניאלדודהזאלוברכתםהם'בונתקיימההדיוטיםשניברכוםהדורגדולישנישהרי

ו)(רביאלדכתיבמלכאדריושדברכיהדניאל •ירצךאלחין" 'חחמלךאלארונחויאמרכר)(שיבדכחיב(היבוסי)
 :ישזבינךחואםחדיראליהפלחאנחדיאלחך

פנילג)(שמותדכתיבכעסובשעתלאדםלומו·ציזשאיזמניזיוסירבימשוםיוחנזרביאמרשםכח
לךואניחזעםשלפניםשיעברועדליהמתז.ב~משה Iבההקדושליהארמ •לךוהניחותיילכו

הנרrוב
עצמייםמהדבריסשאחד ]אחריסבמאמריסשכחכחיככמו(אחרי)יתברךפניי I ,יזאתהשיבורבא •תשובהבעל,בהיהאםגםאוגמוריםצריקיםנ.oהכשבר

יכובהזהוכלותשבחוחבשירותיחברךלפניוהתפלההיאבקרבבותצריכיםג:כעסיאתרחזבישיכבשומלפבירצוויהיהלהתפשבוסחואמרעמוקההשאלה
כו'יהר"מוהתפללמירמצותו[וקייםשכתבוהררךעליתכרולפביוג:רכהרחמיםכמדתכביועםיהכתהגחפץיתכךרשהואהתפ'האותהוכוונתוכו'
הוריענוארםכניכלשוותורהרכרהודז'ר]כזהשמחשהקכ"הוזיונכחוהשיגרחופהחתיהאלת"בבהכ'לארווהחוטאכיהריושורתשיחייבהיותועס
הואואםקמ"למאילזהסמוךגרסאותאתיוומצכראשול,וב,'גבעבאמרוו'הבביועםבהג "lל.רהבפלאהתשוקתוחייבהתשובהשוסלו,.ועילולאכחולמ

חידושישמעאל "הטימיענולאוכיזאחשאלתול,קשיאהחלמודל jב:זטאלתבחסיובהלפביויבאושאסר"להדיומסיורחלמביסלהסולכבסרחמיסבמרח
שקבללושרמזמשלררךלומרהזבטיהכוובהראשולונעבעה"שהקבונרולנביאיסבחורהומציבו •הקרושרצובוחייבכוכיעובסיסלחכראויותפלה
כיופירושהנכובהגרסאוהיאל"וקמכושכתובארתספרומצאתי •זפלתוכיחסרה'ולך"הרהעאמרהאסונהזאתומעיריסמקייסיופפוקיסביסובתו
ליוקמשאומרישמעאלרבירבריהכראלאקמ"לסאיהתלמורבעלסיאלרא lשהואהחוטאערךכפילאישתשלםאתהכי/ל'רבמעסיהולאיטיתשלםאתה

הראשמנענועל,אצהמובופי'מעצמו]והוא 'וכוהריוטברכתתהאשלא'אחרים[ופסוקיםשסויתכ'ת"בבשהואלפביושחטאמיערךכפיולא"תב
חפץהואיתכרומעלתובערךהד'וטברכתהיותהעםסיברכתולהוריעשהואסיאמרנו)(כמוזמראבויוסירביכוובתכלל.]בזכירתסילאכמז"עיורורביס
חפלתושקנללולרמוזכיאםכאהראשלבעבועהוצרךלוכזהולהודיעבנרכותיבועמנוג"כמתפללשהואוכניכולומע"טחשונה '"עתינולבחפשמחוא[שה
גדולאדם"שכשל,מהבכוונהפביולםלל,המתפתפלתשומע~הקנ"הםשיטאמאמרזהאלסמך ]מודלרת,מסדר[לכןשאלתינו]אתלתחתשוקתוסיגדלהר"ל
שהוא lהאמת'הדרושע"זו,'גמידהלהואלוהבודעךג.דולהחדושאנל "'דרלהס]אחתכוובההסאמריסב'[כיאל,שעבןיסימ'~אלרבי )אמרא[כתי

לפילפרשראויכווומפינומנורךנקראוהואתיבולפלתומתאוהחפץיתנרך[קטורת]להקטירבכבס ]ג"כה[ )כ"ג(היההואכאשרכילאבפעביווהוריעבו
כפרטתולתפלקבלתרמוזלעבועהנהיהשלאלמעוטיותאאל"קממאיגרסתבעבודתוחפץהיהה"שהקבנבואהבדרךאוהקודשברוחהשיגויפניסנילפ

אמתתעלעסרבוובזההדיוטבברכתחפץית'שהואלהודיערקהאמורסרט.עסשיתפללתשוקתוגדהל )יתברךלפביוסקטירשהיההקטורתענודת[ומלכד

קכ ,zי'עיון ': Iהרי'ן
 :"ג Sר Pוגג"ס Cיכו Cרו Iגמע"ידףדמגיכ:ו :D"tג,בכ"ןגבכ'כיןקכ:ומ:ו':ידיועחכרכת:ו"::קסגמכחן,מזכו .נבכיכיןקכ:וק:ו'ח,:וזיועגרכקקמ"כממ,גרמ;:וכ,נענע

כככומכומיוקרססגרמכפוס!::ככחור:וכפי .כבכסוג::בכקכמרסכו'ן Sמר ן,ח::כניזר~רקוכ ו:'ו: ::1כ:יורומ':מבכמככר'גרח!:וכבככבכככןכימזסככייגרוג::וו C:י Sרו
וק::ו .כוו'וע I::ודרגמג 'ו::מאל :::וימיס'יכגזוכ::וייועייגממ"גוע'::וד ..מגךגרוח
כפכיון Sכרעוכומגוככעכוממקוסחומוכגחר Cרiגירודכו Cויבכמרונ'יגגורן 'ו::כ?ננזח t1ו::ורעכ::וס'גזגרכדויחמר::וגנימגדורסיגדודמרנו'י כ:!גרגתודנתקיימ:ימנ"כ

דריו~כ cגרכמומפניוכ 5 'נ::מנ"כמכיגדנר;:ן'יוגןכfור( 'ו::ו'עמרו:::כמיסעוכומגככיומזגחויגןרינחחמסכיחנסחומוכקחמדוז ו:: 5רוכמכדודחרנו'ינרגו :tר~זס '"
נזעזו "'ו::וכfוגזכו :t "כ";רייגפ::ור jומע "ע::כפי"זנח ס::כככומ ,, 5ר::זוי~פיו 5יר"'מכ;ריו ר"וf:::מחנ"מנרכמיכיףיכגינורמ::ונויטכסמכ;''יוסימייו rי 5וזכממ
עוכ"'סכגימוס iסמזסנמקייסו 5'רמכ::ויוס'חמר::חרנו;ר כ:: '1Iונגרכוגגעוונ Iוגכגכ .ע;:כסי:::זוך:ו ::נu\ימו::כ:חרכ"חבכוג"יס Pגג'וגבכ :fכ~iכסהנ::יס'ס
 rויי,('רכגוג וו;:ו,,::כבככיוג::סעיןכ:;טומווס "'ו::גי;רככ::fוכממרח'ןוני-ומכח, ו'':ג:iכגכ::זיכרוזךחוזר::ועגודסננכוזנכר m :כנ::יווגדכימכ 1 "ס'כפכיון Sכרכסיוהו

כfוו;ר'ועוגידכ')ככוזוסבככ'וקנככfומכו"נככוזככרiרו: J! ::ג:נכ:'::חפיכוכופוממ!מד'רמ r: Jכ'ווו"רגגקדירמכי::ופוממכמדימכ::וןכונממורגבכדועוג:וו,ז :!ו Iודר
חסגי:וגיממגכ:וממ:וכמ:וכגיחכמו '"עודוזקסג":וממי eיכו Sמ eופיובכ"~ .וכ SIוככסגכ:ו rנ!:בכ::ו:עןקערגוומ cרו!:ס:ו .r :!ע Cדריו כ::!וגרגמו i כ'גז::'כוfופרקגמויוג

 'ו:::ממרמרוכ:ומגרגמכ"מז:ו jומ, ו:"נכגכ:וכז:ו:ווכזגמונמקוסס'כפכיון S~ר ו::יו::וכומ::וגמיר::ונניקנכמד Cו:וחדודגכ:ו C:ומזנחז::ו Cמכיכוובכג:יו"מעיןמ 5 'ר cמ
זוגקובכו·ו;:'יגיומכיננימכיונכוןוכמקייס,סיסכווכפרסייקוסיס'::ו ו::זו:::,,קוס Iו 'ו::כפכיוו 5וריז'ן ו:: tמע ו::זו::מ:וזגמי::וי::ומ"מ ו::"נגוכ::ו ןנ'וf::פ"מעכומרכירךכ iחכ;ר'
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נייס~tי •ירבכוס'יכfונ'ינכ:רורעתיוםבכלזועםואלז)(תהל\םדתניאא.איזהואבריךדקודשאקמיחריתחאאיכאומי

 :קיי"כרפקנ'י t:iייסוכוכג\סבככורתמאותושמונהאלפיםושומנתרבואממחשתאחדרגעוכמה •רגעזעומוכמה
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דארמיבהמותדעת(מאי •ידעחוהעליוןדעתידעהוהלאבהמתודעתהשתאעליוןדעתויודעכד)(בסדבר
בטעינא •אותנךאנכיהלאליהארמחמידלחשדאיברטיבאלחוארמאוםסיארכבתלאטעמאמאיליח

מע'~העמיעושהשחייתאלאעודולא •חזחחיוםעדמעודך •בעלמא.אקראיעלירכנתאשר •בעלמא
מלמדאלא •סוכנת)לוותהיא)א(סיביםהתםותניבהסכתניההכסןכב)(שםהנאכתיבבלילהאישות
יעץמהנאזכרעמיו)(מיכהלישראלנביאלהודארמ.והיינובהכועםשהקב"השעהאותהלנויןיודעשהיה
רעחלמעז.מאיה'צדקותדעתלמעןהגלגל)עדהשטיםמןבעורבזבלעםאותוענה(ומהומאבמלךכלק

בימיכעסתישלאעמכםעשיתיצדקותכמה[דעו](ראו)לישראלחקבהלחםאמראלעזררביארמח'צדקות
הכותב
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וגוס~ססיסנממגרססרעז~ומל t 'ושרון iמו:ררומונו:ע:יןכע((מגררס.. r::סנןכמסנןכזוס ~ Iכ :tכגןס :tמע~ממ·מיכ!וייומ-,מיומ(וrכ'וו::מרו Iנעגול MJג~(ססכומו t 'cנ

 ~י~ ~י~
 :{פחוח 6ו(וג( 6 ( 6 {וכ lי 6ר t:6 ('ר(פתוח.י(מ(מגו(לא :)חי(יפממ«עסו:"מן"ע .גי'מועגנוסס Iמנסfוזניויfונורו:(ממרfוווןוקרfווfו Hמו:נ"רעלכ

 .ממגןפכ~ג~גיכ~ :t י::יו Jמ ~ Jגו ('יס •ן 1'יכיידע(ח ~ tומשנאמרמrכס'::בנזגסירממוס'ומג'וכמגרסס::עדזנריכסורו: eו .ב Hובמזממ"רסז::ג
וככאבי :כו'::י(וזווחמןמוסכגער::ימן J 'מרפםסרכסחימבםד'כמן(מסו'בקנממסני Cוזוו'סכfווגוס •נמונמטיסגכס Iמ C ~נמעיטמנ~ :tנבס"ומרסמסרן

מסע(פכר(ן 1'י 6 (פכיססירן 'Iססו(מסםכיגס jמעי;'~ספכrווחגיסומגכו I~ר t .פגיוסססחירמפסס Cעפיפסכוריוק J(זוס r,יר rס . 'כוומגיגומ
בfורסס •פכר(סססוגחןרמויסיס(רמיחוסרסוכיגס Cמ~כגס Sע~ו Jסרמ( :t 'ככי ,(, tsוכיח ,פ;'ייר "Iססס ~ tמעססיפסםבמיקריככרע!'ווtו(ו .ו Cגע

סספיע(חפי'ירןפ(iובמרח( t • ':נ ,(, sמוrו(רגחינ"סו •ס/יך '(עסיתס ) r '( (וr ~fזו(יך'ע .יךפ:קרמסגנוח~פפענססס'סקנ::יפפיעו(tוסכרקב(ו
מסגג((רחר!'וס :tרמסח(ו :t<מזררג(כוגרוג/·יסס tרמ:פרעוח)י(יפמפס ~ tע ס~' :tכ"חע(רחותמס Sעיסגיגו(;ניחסכויגניסססיופיחעגיחס;סנסס

מכןfגרמ,ס 1מ,דמ" .תי~ :tומכי(::י jכגגתוגסב(ככ(ו I'Pססמגג mבתגרמח pככס :: rכ;:;סכווכסרמבו 1מ,מקוס (",ו .פ:יומססןיסזורספ)- .דמס!:ר
 :כ'פרססרינןיק 6ווכ~יחיר{\י~{זרזירמויסיוס:י Jכמנגןד I(ור Cי(מ {'ו!כק'ג Iרדעז:ויגסו JPר :tןמפ .וח :t(עסרעו C~כמ ,;רםמעימ Cסורבי{דברי
 'I עי.r'ע{{סעטמסמין(וכ 5מסמקונ{פ"ערס D {כרמס • j~דויקרמ,חנרסססגמערלכ : j')'Dחמגיזו\י';:;סקב(עי{וכממרי-( . riופי{'כ tiקשר

רשיי



מרך,ש'אזרףברכותוז tרא~פרקמאימתידש'~

גןfכמר~גממנכאררגfוו Y'Sוגןרר!::ו 'ר~נכןרו..רfכת~ ( '1וכעסנמג~סגfכוגפי ::!"עג)כורו !'"'גג t:iמפורכן'יי j!גפיר • 'וכגfכ~סגמfכער
 סנ::!וגו'םחכככנכתרכק~!::חנכרתכנכתייכ 5 "בכחירומכרכרכפית "י..r:זיס t:iנכרבכח חכ;::חכחרמניגתגפ"קתכגימומכג"כמתi:tמיככחר:יfנ.

ובו'כבככיית'רמתגיכגהוכוכתפורםעעסרכפי •וס'ככיכיןמתראו :וק";רמנוןבגיגIכייון;פוםיס 1 "סיrותככימוrו «,ככמו~ימ
itדכמדוסוגןועכיrוגןכמכןמכח

עהידוחכפיתימכרוitתסססמרבכמשנאמראברהםב=שבילאלאנענהלאדניאלאף::;רמrות.כפית'מממודת:הפעםח I1ד;
נבעכמףוכ'בגיכיןנכ~רוfכזת(ונו')ענדךתפלתאלאלהי~,ושמעועתהט)(רביא'כוכיס t:iי'/גמבכמירסיעקכרק-.וtתכרימ

רכמג~וכןיוסף!::קני:יגרןזורבעגלמעןחשמם]ע'ומקדשךפניךוהארתנחוניו[ואל:יור!ררגיעינן תרג,;:;'ייןיס t:iג ';י,ו
נiרג~ו nגרבעגמע t:iנכגיוסףבוכררוגללללסמניעתחככוןמןיוrור כti~fגחגר~עג

 :כ l/וק ( l/יפ'גמופרםכיוIכףיעקכאברהםמע!אא Jיןמינעימענךאדנים".עזומי][כנןכניכיןמ\יכ-י:ראו

מנכן :דוושקראךםמfככק"ןגדממוינן ומ;::קוfכ" Jנכסהי

לאהשנאתעדלהקב"השהדוהאדםהיהלאעולומת iאהקבה"שבראמיוםרשב"ימשוםיובח!רביואמרעם'לב
כניכיזמהראולאחאמרהאלעזר][(אליעזר)א"רר~~וכז. .'חץת.אודחחפעםכט)(גראשיתשנא'וחודתו

הכיתבא IIהרשב
מקוסרעהקשרמןותעלהותקיףתשוגואחרהאחוונההנקורהשהיאסעניןמהןיאחרקוהשלאהזהבמאמושהכוונהאונשוית'בארנותונזכיויס
זהמתקשווהכי •שכאורנוהזהורדמויאר,הן,תרתכשהואהתוניר,ןמי~מדכנגדשהול,דאברהםבעניןדעםתהוכךשבדורוהחנמותרבי~ר,מסנושיידיע

רשלסבה 'אכרבחפצוהשכל,םהש"'שבואתאסרכארייתברךבחפצובזהבעילםיסוכרסםמנויזאנרהםהיהכיגםהשסיםמסערכתלדם.הירועמזלו
שרמטהלמהסבההונוערוהשכל •הוכוערהשכלעדבמדרגהממבוסטהשהואתולדתובעביןאדברתושהרדיעממה •בגלרתראירתלרם.רמביאאדברתר
גביהמעלגברהכיאמרורהואגהלסמסגהבזהזהמתקשוורגלהירחמגלגלוהקריאמול,רמרל,רשאיברלמיועשהנתגברית'רס.כותסבתכימונווכס

שבא'כזרועות'ויהב'שאחז"יוכמוית'כזרועות'ויוהב'ע'יהסוגכוהיסשומרוארבותהש'טוןשאיןלסרבו~ביבו'ומאךוןשהואהוביותכ'כפייתךרכשסו
מקוםשחואוקיוסםחכ'עכורתמתמיר 'ת'שחואיומרעו'םזרועותומתחתוירקאסוטהש'ראשון '~באז"יחזחוכעביו •יברוית'יורקחשמיםלמ'כת

ונואחימשחשבג'חוהואלסחישאחרוקשרא',ובסמךהעורםוקיוסמולו~'שמואכוהםשחקריאס:מרוי"יאא'אויקראתקריא'ח'בשםאברםשם
רג'שרששחואחעיביםע'שרס.התוני'יןעצסזו'תיממנובמבעו'אאו,וית'ארוןשהראומכירוית'א',ושחרבקש'מרסחבריותכ'בוניהקב"ח ל'IIז

וזהריןהראחכ'רהקשראךפביאתלוארתתרכ'יאבאמריפביםב'שיןושנרמזבחייםבמעשירינחראםלמי~שיורקמסרריהארלאהמערכהע'יתגבר
 :ז"לד.,.שב'אעכ-להראנאסןביתיבכראר,רשברמזמהרהראתסי',ןשרקשרתחךרררהםשנאמרה"עאובהםשרלזרערשבעשהיכמןבהונכםאררנסןב
ראראמרהלאהבאמררלעזרארביכרבתעללעמרדרארי •כר'רארלאהארמה'ררנתרצהרלאנעבהרארדביאר •רזרןעאתהתחיהרמעןחב"םרבחרתע'יין
שהיהתרראזהשסקריאתבסיהשם '''השכיררוכרשוכר'בביביןמהשכלאכררם.שאמרזהדברבשביררקהכיתאתורבברתשכיבתררהשיב "'הש
מדעתשלאכמנתכאחאלאערייןבולדש'אויוסףראובןלבברותלאחנובתערבדיסשהסההואהרןחבייסשצה'חתםווחתועייחשנוחרבשהביתזמן

קרהאומיוכאמרומתדכקיסרםווצונווסמשיכיסאותועובריםשסחתסךרזחושבים

וכשחביתית'יחשםוהש'טותחאובותשא'ןוחושבים •הארץעסיא'ח'כע''רוש'יםאלחיע'וירברווכת'בוגו'סיויארצואתהצ'יאשרחעסיםאהל,בכ'
הפ'שתיםוכעני!בבעסןחאמורכעביועשהאשרסבפלאותייבוואע'יוןחים,לאוכיממקרשיבוראא'חיםח'כייורעבתוכושרוייתוברוחואתקונוע'עוסר

 :כאןער rהאר'כלע'על,וןלכרךארביימי~ןר;שמםמקרשךעלפביךיחאורביא'שאמרוזהוכא'ווהובה
אך •שמוםתבקריאתטעםבתנהובכ'םג'היריהודהלדתקרדםיראהשנ:רר,רשהנביםידעתכובוז"להאגדרתבוני'כתבא"ד.,.שב •ןכר'לאהשבתאעד

על,רהרראהל,תןרצויכהד"אויערירתרזהרהאריסןרהנתבר'ייקרדמיםהשלשהאיןכייתרבךרהשםההודאהבתבהוקטעםנתנהיאביהרדה
יהכןמשלאמרלוירןבשסובכיהרבירבחבובאשיתשאמרווכענין 'וכרבביס ב"'מהןלהעסיריעקבשעתידהאמהותהיווטיודערתז"לשאמרווהרא

יעקבעייןף IIהרי
נערcי(מ(::וסמfו::דנ::ד 'ד::fומעונרס::די::דfוגיס::דסנfוערוויעכfוכנזוסריקוו rני::דנחייסכיו ד::יד::גימרענמ::דfוכ::דיסfור(י ;Cמ"כמרחו::דfו 'ד::fוכיריומחייר::דfוכיס::ד

גועכוימחרו(ר!(סר<.ועכגענרו::די::דמfורר::דנ::ד j~כי ד::"נ I ~כוממי ;cעז(סיו(וממוקזסויזfוכמPוןח::דוספומ~כrכנוכמוח I'"כמרסזימ,ן cמכמ ד::(::גע'נןfוכי::דס ד::ין:;::ג
חסזוכעוכסגי'וגזמיממרי(וקי"חרףסיחס Pרכמע«מרמל"ווגענזמ '(זוfליימו :ח"זכ q "כמכ ו('וfזח::דס '( cוממ(ח j '(!רכ::דכיוממוזור

 ד:: rנככ((fויכווזfוימנלס::דמ"ממסול;:ןקככחעזון,עככחסזוכו r 'כ Cזורוחו"גכגזיזיר::דיומחיממלמנלס::דיגןס Cמכ::ד'ס' iנרוממר:;כחפ"וזוערגו',כמ::ו::כמתעד
 :!סו::כוממחכיןימחחחרר::ומכפיסכי Cזח'רףגוככיסרטגורחס"::כרמי'מ::וכפיווכ'וחרוממכ::וומכייחכ::וגרגחיכוסררמ::ויר::ו ;eכ:וןר"ככ::רר:;וסרכיימrמ Cוי 'ו::כמ

חכסיגס 'ו::כחחסככיסחמריוזוכןר'כ'וןרףי Cכדקורחי'ע'רכרמר Cועןר'גחרןע:ןמ:רחכר"ועכנ::סרריח Cפ'ר t '"Cרפי'עסוגסכמסכמrי Cער Cרר' Oגסררמ::וכנrיג::וכממ"מ
e; מןסי::ו"c מr. כגיככיםמכגגכרסגיםסI ונוכועונ::'ן ן,מ:::מןe; ר'עכריסכייזמיסקמרםכ

רמעכוכ"טיםוככיסכ~כידמכיעח'רמסע" Cרכממרמכרס:<מחדדכררוחמחדםגכיסכיע"כג'רףכוכן ' Dכיכקועומ,חמע"סככיסכריזמיסגןנזיןגוניןמו""יufנר
כי::דענרמס::ומומףמרכיכjוסגס"מ I'"רכגןעגדיסרקמכיסככיככיסכקרוחןרחויןמ,ןקמוסנ cרנוכועו::יןמ,ןמסרס"כרמגחממכרס:<מ"גגר'וזוזער'רי~ןכומכביני
 Pכיימדענמ::דכמכיסמרכיממרכ:יגיכנריקענוממסויק r נ::ונפ'גר:;בנ jיכ'כע:י'סמחס jנר~ "~מומריסגכושנסגכחפי'כ'דףנכדסכ"חו ::ו"גמנןכ"ומ 5ט Pי rlוסכfומ"פק'נז

נfוססרכ"ןגוחפכי!.חfנ ד::"כ jגימע c't ((פ ::-rפ"כ .rורטטננו~:fויןגנננדע:ומק!יגרכיחכ ,ננכרוחפכ!"מככ::ו'רכ,:מבנ:י 'iובנשנאס"' :נמרר::גרמ,חfוכזותס Iניfכ
t: וזוןקרמוfרקגמורנריקסיס::כממ"מףI וספ((עכוחכוחוגורכמחמסיסכrט:יעומר,כרכיr זכחI כ: 

דכיfכממןןככסוי Pג ד::יד::וו::דמככזו)ן:;דזססוחעוככמ "כוכזוכ::דל cמס C ד;:ן)עכ ,,~כ::וורוחיגוכסיס "("סרח::גס,"כjוסנס,ור::וfודסס'סכמעוכרמחfנjוסנ'ססכרממיום
ויגלי::וורסן::וריסכעכ,נכיסגכוע"רוו::דריסכך Dחפ::וסכמס Cבמררגרמ,חמגח::ו lכגןכוסרי::ורמסחיכ::ועובסגפוי::ו::ויח::וכמכחסמגןפ'כס'רףוכככיםדפנודחס" Cכ

ר~'סיו::דדסרקדסכרכדדרמוכןג"מע .נכמיככןככיכיןמ::ורמוכמסממר::ור rמנע '!רגממרראינו :כח cוממו::דדסדחכמסימכ::ומכךדכימכורג' 'ו::כ::יודוזודווג'י::יודס

 ~י~ ~~ק
יס Cמסעגכעכמדוןון::ומסבורמכ~גחמו::דמו::סגכ::יודיעוחברס::ד .כננוכסמדוןכ~יחכי .:רגכו~ססגרח:רנריח~מ!גכ<'<יוגכ~חוIכפחקינ~~קני~כירוו

 .כוחר::ד!:מפוסוככ(,,סוס""סכrוח(פיוגס( .ס::דענריססעוכסנמוגכוfוכ"" rו.וחךכוחמ~כיחגכ~סמיו~חךניססוr~ח . ~'~יו~ו'י ~,~~בךי~וםמו
 •ייסוכומ I)'ממעיוינמר cממכוcסיכס l/וjוסכעלילי 1 (וו::ומכביכ,חחןמסכפל!:מוסכס

"ערכחכיזעוכמו!:מרסוחומריסנ~גחס::יגופליסגסגי .מסיכיסמ:ובחגוזכ::יגכמ,ןחמוומ~,וחיחךגימוגכיקרו'יג~ .גכסנ~חמ~ר iח'וכמחמוס .כריח~ייגכ
ו::סוכירסמכמ .סעחידוחגכיודננ ו::"'סוj:!!:יסימכחמיכסג l/מעפכוח rונגגiככוגניס:רי'יזות .כגורגכדכומ~חםסמניחסמ~כימוכמגכ~סרכוסככוחיוסכסירו

בגכ~מ'םמערגחננ"סיiכיס Cמסג~וירדע חרכ,,,<:ננ"פס:::רמממ::ורברמסכסו::חיןכ!:כוחמיוסמחמרסrות .כ:כונסמ~גוחוכיגריווסע~סיעחכיןכחכרססי'ע
ו:<ודיננוערירי::יר~ו ,,,מוכיחחןמ""מסחביכררחברס:< ,סדורוחגכסוףננרמן Iס~חומז ~,כי .מ~כוחוד"וחסייכוfוייזוקרfווכfווסססבחעווכ''יקביס

1 i ח )('חחi וסכ"::וjח,ןמבכ .כ::ווכידו::דמדיעחגי" I רמ,::וסe סומC מרפו::יסס::דרק::ימננרוכח'דוד
רסבסו::גרןרפסו::::יכחמכחו::כחמרומ::ו .קכחן rכננחו::יוכ,ז(ו rמ"ננרגחגך C:<ודיעו e ;דכיאף :ףגכעסימוגכי'סבווכממעיזייזכקוזו ;מ;וכמיינוויס"כיוו

כמרס Iו::עוס"חומריס ד::ס::ו qו::מ .כסעיוחכננו::ו"כסגרועכ Cכפר!:יוככ,סססדממחבוסס~מגכןסבימ,וקחתו~ככומסגינתויכ :t ,,~ייקכיס~וכתונ:רו~חכגכ,~'{ח
כמוגיכססוג"פמיחס,כממרועוכ!:כגמוכומדיסססמעפ"גס'cסממערכחכיד :ומ~כימוכגכו~סייכ~חוחדכוחיסגויוחכגכי~'{tכרIכסחמיכ~ pרחלססי"

 ,כפוס"כעוכ!:גלכס:<וכו::כסכעכ!:סכ::וו::מוממדוןס Pוjכסג •מיס ,-:Iומערגחדיככמרסריידס י'וf~~סכו~ךו'ינניססכ~ . 'י' ~ח~םנחtיגכד'יי{קזונשחודחג
כו::ומחיל Iמסחכבלכחחר<ןומח rסרסע::וייI:חJכנ::ווכו::דנימ .ס Iס::ועו(סמזוןחיכוחנכחח 1 1

ו::םירוו::וכ::י :Iמ,רכיחדעבמסכפסוק.וממכסמוח Cכ::וגכמדוןיס C:<מפגכרנרןכרמרכיתורסך .tכמומסrוכקויסגכסנמכ:ריכנ;ס .ב''ייייסודס;ידת
רחוכסוכח Iבחכוי::וגכגימניכוחכרס::דסורסס Iד .בחומ!: '" Cרפ Cגרמכזוחס Iנמ''יקורמיסתס(tכתfו(וכי .יחכון~ס ti(תתתיוחסנתכתרקסעסיכזוכס{ח

גח::י :Iבסגיח eמרסקב"ססדיןבעכמfוורבכ::ועוכ::וכיינעכס Iבמ 5ויגוגכסחרןירר,rי·ו'יוחע~יותווחס~יtיזונויגת"רחויע~יימרזוס .סרחוימןנסנחכס
וכגן ,גיג::יזס:<עוכסמזוןסומיגסורסזכס .דויגגומכמחדכגככ~כסיחר!(ןכtככסיסכי'יומ(כגכיעקכיך rטעתיוויוועותיייוכניחותסחמסות ti {יסחמו
 : ),,'כנ(חרססיסכמכדי::ימסו'יח Cקוומתורן::ימוקדס.וק P::יפסנימוכמס Iפסוק::ונימחמוסד'גן~חס'{דס wוכיו! 'במעמדתי Iונ'מגכמדתו ltiכסווותוסיו

יוכחויניו::fומללחו::ווכמfומלכעיכ ,גו'עוכמומחס"jכסכ!:כרחוסימגו'י"יארלב ~ Pנתכמי"חיתח '~~מגכדייתורכיגכיכ! ,~ססוIכיףגכ~ '~fוrוחוך:ר~;גכס
ס:יוfו~וןסנור~גכ~ע~יי~:רירוחסינטרן{וייכח!וכנומט~כוי{fומררחויטינינורחםירח~חרסקרמס וf{ ,ו){עמך~ i::יער ·'טסימ!fו 5י'Iכרר
ונ"יפקרfוכסי'סגיחר Pכפtכוססריס Pק . 'כיככינ'ן"סרfויט'{«ור t ~)(יןראיכן :ח)יב e(רסמtכךרגויקככמך Sממנחס~ורח:רכי •סמסךייטי

נאוניסדחיש'כד

(סמלIנfזסויאיב
::דוכינןל"י

 .rוןס .ח'נוכניןנינ
ו n)יtי nחומ::ורסכ::ו'

e קוון:cסרככDC: כ::יז
c מכI:!' כיןכסיכ

כמוגינ:עולfורבן
נין::יזכסר(קרמכמ

... , ... 
איתןאהבת

ובןכנכיניןנרנכ::ו
ו::וcחגמדרtנבפרס"ז
ח.וfוrוc;ס 'I~כייזכמב

' C כI ::ד::תכסכ"ג ו
"!ככדסבחוקק(fום~ח

(נטער::עיכו(
מ'פגו'fוס'ג(נירק
ןסfוןןככ' p::ננג"
יjוסב"ס .ע Cמרס

כירסמחדככ~ ס~;:מ
ר~בירוחוכייןמבכ«יר

גומריfכם :cננ Cרס
::מננריקןןכניוחל

c וגf"טןתרסין
נינןןכ"סןנכננן::ויפ

ןןכנוסמוסנפרע
 ::ווf'יו·ג";:ןוf::מנכריק

דפירובין::וןכמי

וכו:נימיוריכחס
fוננרחוזס tרס", ס<'
qn וגומייקד 5כm. 
גומרכנדיקכוגו Pי

סיטנזע::ד'ז,fון
 " :Cסכלמפסיחח
 :kכ!לוחס .נדקו!:ין

י'יקטולענדיק
fןו:;, P גומר:tרנכ

יfכt:םcרפוכוורככ
ח- Cמסרס,וס"גומר

י'"קכוועריקנז
עכוסftובומרfון:;,רכ

זכיוגנויתונמיועןכ

וכךפיסכוגנ"סנכזזכמ
cי::נרעfכ p גומר
ידכנעו"סזכוכסורכ

פיןרכ eו::יקבכ
זכימריןמ'פרע

 •כפו"סכו~ורכררו
ןכ tרופמכנלוכ::ו::ו

 )וf"' וq(נחעכי"
ןסנוע"סןרערפנ'ן
«כירסעכ«דיקיס

כפי 1 ,,.(כוcו~כס
«י Iנזע'זיס'נcרע

 «) 'Iוכ .י~סו::ו 5מ
 ' Dמור::ייfכ'זכ::י
c זיוסריןכחc כ

וס"כוגופמזיק
~rומוכfוסירדכי

זכורסמן ,כעו::ו"נ
יfכיימלכ'מqופכסח
רזערמhננוכס
גומל pו::יfככנדיק
כןוגכסכססחמחמח

עפו:מוןכ .סדור

דע"ז p"pדיןדנגמ'
ליי"דומקי )'ז(דף
 ,""וסכלחיככרחי
ריfכ,'י .וסוענריק

 •ומנל'!לCרככנירק
 )' p .(דcןוככ"ק
 6 ,"י ,.מhרק'ימר

ידs::דןוםןמרמחחי{
נtווכי "דכחיכ

מדיק כJ'"כעסרס
 t' Pוfמנדיקוי::דיכו
::כיומכ •גומל

כייסוןס{{וטסעמיס
 :)'ד::'ז'( {'«{סג"'



יףסודי

M יסבכ·יככ"ן
 : ר!" Dונ'"כ Mוכ
נכ'נ ד"' qזב"כב

ס: :tנכ"ו
" 8 _ 

נאוביםחרישי
-.:מיק(נכוtןכרומ

:: I ןס'יוסףקינחח(
בומרבד'קרחונו
בומרר!:נכוככ!!:דיס

't" רנסtננ~פזג,מנכ
פ'יומובנויוכנניס
וכ~נתיסויסcטמ
נכסו::'ס'ומנכנזו

נסד(מסנסו(סחכ)
(ניןנינוחויח.זס

 " uכ(ניוו(חעוס
ט{ו::סיוfכoרז
tוסירנכI סS יזק, 
נכtננניו::מרנכסנ)

יס .r ~ק:!ניחן
יכס ו~,נDfכסיתרס

כיייוסניסרfכ'טj;ח
רחוןנוי::סמכיויייכ

 סfJ .",זס ס!( 5'ו'
נכד"ן ו('סjממונן

נסכורסיכסככח
,mרננ,( f:נ סt: ס
רקמכרכמוfורק

רוfכמיזגמיכtס(fכו
כמסדלוו::וימריכן

נרחס(כן ,מרכ
ו::סס""יממי'ערר",

רמינוס Iקריססזמ
סימס(חס(ירנכ"

כומיסיס מ(::וירסמ
ר :tמקח Sוינמנרסס
 כf(פמ:!'~ססטכח
tונכןרע'"ער~ננו
רf:tכיו'מו::נכח{סיס
רf:tכיוכובסיפ::י
כובס(סממס'יס

רfוכיכיומכירסfכ
נסימפריי'יIסיח Iרמ

ומ"כס'יקיס Sומוכ,ד
 .וקדסרעrסרבכמכמ

מיףכנסtלכרפכיכר,

נננוו::כונכנוסוכח
מיqכניכרסו::יס

בכדכזכירנ::מנכי

נכרcו::מיממוירקרמ
cי"'מיוסרנכס{סמ
נפידסי"יייqכרמו::

כימכמבכונרמפמ,נו
 :t:'Iרנקסxויסר

וסנדיקנינומסנכr:ר
כונכנוסונדוכיכר

:tוכfכו::נו(דבו::נכסרנכ
כוכסנסי!רנממ(fו
cכני(די{סגד);רס
ו::ממ:גרfוונוגוכנכס
 'Iנרfוו 'מfתרס
כנין:ג rיfוןי""ר

ו::כננמדסייט .,""
כססו::ימסמספחד

נגוו"חי:גי:ג וf{::ו
'Iן:יכס.'ח'ו::נכדיין 'מכr
 .ז('"מונינכקנ י""
יפקכרע I (ןומרו::נ(ח

כfוו Cע Cוחנ י''''
מק S 'ער IIנ Cנח

ניכרסו::יסונכסכיו

ו::סחתדsיקו::וככד
 .fו:::גוק mרוממרס
{ייגו"כוווסfונדיק
ץ mרנכfו!:ויןסfו

C כfי'סc fוl וOrי) 
ס"נו:וגו ~:ן Iר,וכי

ק"ו «fמ וf{זכמכמכ

זרףכרכותראשוזפרקמאימתי ~ש".רנ4tנ 8
[ורת :רומ)גמיגקט ~' tl(ומנרסובנהדמדעתיהאע"במחיבודאליוחמילבורומרטמtל~גtלגי •נייסמtל tlרסבלן
מ m יtl ' tAנפיורfכ'יייוס tlמ~וfככי::ו,בכורתואתויכמורכה)(בראשיחדכתיבלבכירותיהגוכמרג!יינג::ווקמיימיוכ'fכ tI'5ניס
m כיןונו'מפעכותוfמיארביויארמ(שם)וכתיביעקבאתעשווישטוםכז)(שםביהכתיבמהחןיליעמוגגפוכ::וכיוכסם

ללללררםוווגכ/ג'ל~ IIכ~כAtיממ::ו::ויfכ ;eרכע::ו t מכטוןמומe; וכו!יtI גמ 'ו::גכפו,ומtl יוףסיהשקוכחיהדעבבעאףבניוואינובו']פעמיםןהויעקבנייעקבשמוגיס
אפילוליוףסבוכרתונתנהאביויצועיובחללואה)(ו"האדכתיבמיניהלבבירותיה :וקווגגריסוסfכ tiרfכםג tIס ..;cיrכfררי

ti י ו"'(ב'ב.רותמידםויצילהוראובווישמעוז)(רבאשיחדכתיבביהאיקנאלאחכיגממי')I י&
ירנםךמשאלוומנא •ותשבחותבשירותה"להקבשריוחודודממנהויצאשזכתהיוחנוא"ררותמאיבא)יסרר.ש
 :~וז.כתאלארמשתתיריאלר.ץ t'"נשומתשםאשרה'מפעלותחןולכוסו)(התל,םירארארמ[אלעןר](אליעזר)ארי

א IIהושבהכותב
דזםבהווהחזיקיואוחוהמשוחאיכלרהביחבעוווחנווגורניורושהיה'זררהאכיבאמרהובכיואסחיטעםנחנהוכברראלבוהאחיהנבשםרקאה
נחחיאניכותאייניו"אטיהבלויהחזיקחול,ושואחרקומץאחרווינחושהיהתבעצמהשהכירהציקחחכמהכאשהוטעכרמהעווה'והיייחבעניי
 •החזקתלאיל,טיבהלימחזיקיאהתקימץאלאלךנחן~איזהכירלךלחוכלםחמחאיהה"שהקבמוכניהייעקריחהמאהלחשאחז"וכםיבטבעהעקרה
 •טיהבלימחזיקאניזוכיכךםחלקיל,נחןיוהל,נחחקילמחאהתל,האמרלאהוטביאהכיה'ייראוכסיקהיצרר.יםרח.יהרר.בוכירשזהיע"יצייקים,שר

יבחרבהליראיייחהארחיחהילכאלוהו'הבןשראהתממנהההיראהיזההיהשבטבעהה :tרחוכחחשביאההיחהכיה'שראהבעכוררחמהאחליפחת
קוהסיאיאהשעמרהועוחללניחורר.איילחהאחרלחמושניטלאצלההחסרכשרלחעלהלראה.לזאתערקהלהילחטבעהעלנשארהפי'עיייה.ורחלסתום
על,וחלוולחשיצטךרלווינחןממנילינטללאחרראויטלבוסיחשראהאיםלקריחאהאחרטעסלבקשצריואי!כ"וא •שלמהאמלנהבעלחשהיהתלאה
וכמיהחסירבליקבלחצמינחארה.לואהכירח.סירביישהלאהזלהטוהעלרר.ביםעםכמוברתשיראהראיבלשלןיקויקמקלםבוישז'ועכ •ראלבושם
חוכ&יהלהא"זלשאמרויבמוהםוילעילםכיטלבכילה'היויווושאמרהעחירלאהייעהאלייכי'כביביןמהזהבשםשרומזואמרובובלשוןוגם
מצורףכ"חטיבכיחל'היוואםרויוהיויהבניבניהיעמויהיראהךלוכרמיזשיהאבורךבנהשםלקריחלבהעלשםהעחיווחיליעהקב'האבלהזה
בסאתכהוכיהריוחהבהאמינהחמעםשוכל,םהשםעיכייכחכהייחכילזהוטעתיוהמייועהוט"כיגייםוטמאבאמרםביינייזאח .העחייהיברבי

ציראלהימואייאמריבזיעעציריאוכסייאזלחכייראהכיהאמירכעניוירהשיחצוכיירגלשאמריכמיהאוכשרטבעמשארחסגילייחיבהכרעהלהייח
וחהבצהנלחםחריאיםכיככיםיהעיבריהשםעיבויירזכשחתבברביחסיינחיבה

בעוריויויויהיוהממלכהראששהלאיהויהלכשנללימהםכמהשבחגיירועוהעמיםהוויייםיגברהמיהווההבאוווביחמלכלחעמייובעחחבשייחרה.ליהא
רונ.-jלבעסיריהיוהשלזרעויריעלית'לשסללהלייחהכלישלביהזמניםבסליוכיגם •להוראהראליהעללםהיהלאהעחאלתוועררה.יואהבאהאזואיביו

 :עיכאחרושסואחרה'יהיהההואביוםונתיב •אבותינונחלושקראךויאסרוה'בשםהעסיםכלירקאואזכיבארץויש'לtברונ.שיח

 ~~ ~י~
 ,ומו::חfו flוו::"וחחרקfוא' :נ~fוס וf~וffו Sנמ וf~ס I~סחסבינכנון Cסחמויורחסיס Cדחו::נינוכייו ~ Cק :tו::סיס"פסן ~' :tמנרfו~מח~סיסוזס~רfויס jC Iכ Cיזרייןפס

I מסמיי))) I נכככימC ו:גרמ::יוי~וזס(כןכקרימ~כססיססונ~כפויס~ימסיכמסודיזיfדדייקנר::fוו::~"וסמ סו C מ ("רס{"מיוc ו::סרc ווכרמ!מסfמc רC יז,"::וס Sכרrנרמ
 :רגיס וt:fנ!ד מו,,:: וf(וf ס"" ::Iמ(::יומייי c ' 1'ייי (וffומר(כןסרנסמ",מ :I::יין(מכfורןדסיי" Iעיימרמת cימיטסיסיינסכיריJfס cין cרמ~כו(ד'(כמ~ IC(קסנ"סכוסזימ
 ~ק:i" Cנרי~ידנכ~כ"fו '"חכנןכניניוסחרfווכfו~fומר~ר Iמכערניקfומריכ~כומ(כומכוסנס

נfכרקבוןכסס!:נכחכר\דסחחכס ו"::ווכחנרfוינןבניקסרממד!:יכסכומדייקמ'מננכ("ס'רמסכיס Cנככרמונןו::כר"'ממרחעעס :tמפרדפססוקב'וfועממנ~נכוריכיס!:כמ
ייqסfומרחכ::חוכ,דכויודבכ::מס~יננקנכבכו:וומס Sרכמממיכנןנניניוסנכרמידiגייכי~ימרכמס:וס Sרמ I ::ומסוזמןרכננסבכוד :ו':!קממרככו::נע'סנמי~'כלמוכfו

דכס~כורנכ ::ו'ועידעקנ,כממרסfו Iו:כירכבכסמנ~כירע:רממרסiג lרכננסנ~ומרנפכייס'רחסניממרסיכנפסוקמדוקדקס Iומס Iמרחכיחסנמכחימרמונןכסנורiגרכו~יו:
כ jיובוו:סני",מכסיי",מנחיכמיכי",מד:גמ,מנכ"ב .:רריבכחfכנכ::ווי!:רכוסניסכר.יב :חניומנןיומירכוכיססייfוינונכס :tרחסי::וכפי :I'יחי,חסנכנגןמחדרכעסוסח
כומ וf,"יכסיקרfומסימיימי(כןfונייניכוfוו::יiגניכסעכ tירו Pנכזכמיגסנרכסממ"מ 'יססfונ :tדכfו,מיממדכfוfוןעוס Cדי' וf,"ייממסIסכ:גrגדנכיי",מקדמיכמ'מ
רכויכי(נכיריי Cפכירמדי Sמסיימי(ןכ ('fו(ר"יינכורמכיממריכי'ס 1I1כ'סזרמייו::גבדו(כסניי1כjונרכייי Cני C 'עיומfו fcומרחק S 'חיז ו::,,(ס C Cכייי" '" :I::פיר
ידידנ'כקינפןייונכעחיזוחס Cעכסנ:סזר\ייןככיfוייירויי,םאי :נfורמ Cס Iמנסרכסכ'ג(קחסנכיר:גכי"י cנכי', Cד",כממסיי",מ(סניfו",כרחכיfויסיסנריןנס

קי~ ~~~
~ןמרקררמוכעממנ::ומ,מ~עוו~יני~גימו~מוי'נ ,נעניי::ווימ::ונירמונןס Iכממרנכוכחןiגעוכס,ממסקכ"סו::,רממיוסמ"ימזוןו::סנבככין ",ר:rוtנכס
ס'נניניןמ::ורמוסממר::וורס !כ~ •רחונ!ו~מומסככווחו ~'ו::ו-fככריזמוכמ cוןיגמניססדעד"ו::וסו(רמס ,בכוגונכחמג"ס !:i'iניח Cיייוסוח"יוכו cכו::יכס

 , , 1 1 , 1 ,ממ 1מ Iימ) ( ,,וJ"ננונמומתניfו:יוח CCוFנiכוכריסוכיוננכוגסו"":גIווכחוiגגירווגממזל!ג'כ !:i'iכ
נכמיסנינוrוכנופמוקרח!:כח J Jעןפס Jק!:סגrוו J •מסרס(כלמגעוכס::וגרכי!~סיומסמיס Cסמנכרגחמרוסנfו SIועיו Iגחמסרוסניימסחמר

זר p נf{רביגרו!חמ~מרמובזבססעיקרוססמ,ן Iגיו .בעכייס'רמסגיכוfו Cידעירק •ס'{קסג Cמו Iנכו וf,"סר{ס iIגעומ!רכינוכfוגמממננכי~)ו::גמנייי
כביביןמסרמומסוסרמלבןסמוטקרמסגג{יתת::ו Sר{מט{מס{ומרויטי\דסיס" Cכס' •כעיכסfומקסנ'ס!:גרfומיוסמ"רכקדוסגמfומר(ןכ •סעיכסנרfו

C וfונרססנf. )ונfוסו::נמסו::י\זסכמוfו'כככמגינימנרסססידיעכנרכfוךפ::ויסרמיגבן ר{'{ממות::ורח{טעתיר::וככומסנכעי!ט::ווממנכי~כןעסיכסב::)
1וסיiמווממר:ב:ב Iרכר::וע~ימ:ב{ךכנכ{מ:ב,רמ{מתגס{מ::וובנע{::ו{כובו'~עיסייני"כיייכ ה"' : >"'( S ( ,"(יפנרז. Cממרככו .נעו(יייכיע cסוfו!כקסנ"ס

 " "" ",:::סנימימככמ"י" f} C' I·Pון .יוסףננכז C "נכמ ,כו'יינכקנ('עקנילמ Cכסיקיfויכמינ
נכס"יוסבוכפירוססכ'מ) Sויסוסע(פגינעגייסרמסגיע~רמונן!:נכוכ l/מנ(iומוס C 'בם .ננקגניידונקרחס Cנפרמfכורlרדויזכרכוסדקרמכממוחרכקסייס
ר~כוזס"וקרמ::ונממחכיממו::ו,גי I~סוססמוחקיימוחכנ~כrוינו~חרכוס C 'דודנקרמכיוןסנינסבכ~ו::בכיפריקדכממiגכנויס Iבכסיחסו::כמכדכוכירומנr:ס'ס
ני~ג~וחח::ו 5ו~מיער~בכפיוו~חכו',נגי Iנ'מ::ורמועס Pנסני~בכגגסכחס Cדעכרiכ'ז;:סכדגריובס .iגנינסע~רקגמיגכמכח:י :eכרכי :tרמיסדכימ

ןמ~סוו:בעס Pגמרומו'~~ומרומספר ,וסעס Pממרס~::רו~יורמ~עחיו::ודכiוק!:ופ"בככויfוסדויבכקגני,כרלומנונכזככיס!עוס Cדו'כרקמrכגרמ Iמממיסכנורס  , \ 1 1 , ,מ , " Cרדכנס . עי::: oס'עמכ,fוכמסד)ןסו"ר Iייו:: .פעמיסכ Iויעקכניסכחוכנס'רו!:כוכס
 :כברגות)(מעיןככיסטנכותקרימתנכ{מ{טוכ::ו{טוזטיכוותרךנכנכר::וגגינכון f' Cוסמק 5 'מיזמסייחרדמסנמימfנמניfויבו'חק S 'וימרזככמוננמי"!: (" 1 '

כרמ::ו .פענכיסז::וליעקככיכו'וימנכרוגתיכיעקכמתע!גווי!גטוסכי::וכתיכמה . ::ו l/עיסיסיניןבס י,,'fו .(קמנכויחיfומו Cמע ע,,::: Cכייו .:<קטוfומו::ניגמי
בסרג::ועכרקנגורסגחיככמוס Pויסךכקרמכטכי~סייכוויעקכגיקרמ!ג::וכימו.כיסיססנרכסנככ{!:נfומומקיסויfוכנכורסעכמעיערי Cנכ:גיכ וf}fוס Iוכפ"
:סאי::רכרו:כrו)(מעיןכרגחי~קמועח::ו~קמנכווחימחגחינויעק'''ונקרמויבכקנני C"Iו .סנרכס Iעב'כנכרנכרסככורסבכ(בכרבכורו ,ענכמ Iו I ,כבדו~ Q:גכרגמביבכ

I כסיפבכמסfגכורמימiבכמסובסגי'יiומגי'יfבכ!:גס .גרכמיC סיגו:rמ~וו::מסc ח,ח 1 •זכמ,:בזכ ,חורכפ  •סנסיססמוחיכס ו:: ו::כוסמסמ Jו i::ומקס ו::;סמ"מוס .גו""סוס Pו"בכוiגנ!.סגנויס,"גחיקסניגסנכגערבכרגfוכןבגגסגרגiגגויבכ"גסגנויס
tכ. r. ' 'וt בכעוסC כמדיומנוגנרכסנכגיבכקנחחו:: O דנבכרי/l נרכיכC כI: בכסI דסנכורסI וומ,חחויינוכמtויו~'רניממסח{סוחוניוויכעכסכסנמוrוביירס 1כיורוrסג

l וfr. וfנככנכרבכרמקוסןיI גנרכסi. ויומC בככI ומס"ווfוינדגiרכקרמכlכורfמנס'::ויסמיירססטמעחיגך ו::,כ·ממרמיירססקרמו::וו~ממסמפגיבכ~רק=ימtןסגג!ו
טנכ::ונכסטנכעית ו::י~חמרוגויזסנ!גסע~ת::וונכטסרות!גנכ::דקרמו~נכח{וןממככסיfוימנסי Cוכ .יבו'בכקכנייי ," Sננכי tע Cריפכf:tכיfו,זינכמסז:<חכמידינ..רכס

ו{יסזכו',רוח{טנכ:במרמ{נכמ~וןוגטכטמת!גנכ:בגיניחמי{ .נתמ{::וע'ב';כככייכע(וערערנ:וכ C::נטר,כפימfועיקרס Iדמובי'עיס Cזי'כמfוירמקיז.
 ' 1 "מניfויוכןבכ< •מני'כקינ:;נרככרקכתינזכfוסביfוכיסנחכומדנJfסרקיס rמדפדמכר
~קרותסכע~::ונכמ{ו!ספךוכנכ::ו!גנכסגי{יתו::ו{מרותנכמ,טפיר I::ונכיIנjס I1::וי .כו'ריiומאי :כנרגומ)(,,נכין:וכיfוכמסדמסזמוכמסיפנכמ t-Iכניקזוינכרקסfו
 ס'~רו::~!גריוסממכ::ומ Sיו!גךוךבוו::דיקרמסבע~::ו!גממכוןוממרזרוח'בכ(יסוקינ(סרס'נמגי eס Cבככרו!ר .rנקרמ Cיס Cנמפרזמ,יימiגעעסנכס"רו:: oIניסfכ
יס~מו::וע'סנססמוח::וסיקומנ~נוטסס::ורנ"::ומווחסנייוrויווח Cנמ;iג Iפירו::ו::וסן,מ::נ'וומק:סס I,כביחרי I::ננכיןניכוח Sמגבכ C Iבכ 9כוסוח 5מרמ'ו

I ו::קנג'רקוt: נפיסססI נכגקרומסC כינחמ::ויועו~מוניכמ . 'גווורממג::ורכ",חמ ~,כמג"ות.ח 5מו'חיותקגגו::מחגיייכעמידס) C ו:בס!כר)ססגייחיP " ועו
 , ".למ S,:: C "בכוממרז •יוממגמ Iגס Cפירוו::חיןכיוו ,מייורוחס rlכסססיס~סיפן
וגכוכ~מ~יסזוטמ,! ד:: I1יגפ!גטמךמ,וס cמ ,גומוח Cחקו.אבעגףסזכי"ווסיוכ .ס Iבככנסכסורוחוח"י Cניי' Iמ:גיי'גכןוכו'ככקנ:ג"ו::ריוסדודmכנס
 I ו:tכrnפtעוןו Pכפtבורמ,ועור(מ::ורסימ)ג::וקכיס::דtבממסססימ::ורעסככfויגרוכיי Iמכי{ומי ::ו','ניד :מכמיס)(כמיכוחמינiג .r"נכ eוזכרחידמ"ךן)ןסכ IIןסfו

ס'גסיברוכ"סכמסיפכfו I"פ Iו .ככ!'גסfו Iכדיריחךככ Sנו::כfו ,נכמנסכדורות::נרSכס"וסמ
tיכנפנס+וסד"יס Iמוfכנכ'כ Sיררו!רמfו'יימס Cקוס Iי .כlסfוסייסבכדביוריחומגרו Iמ, "1מבכ::כסיפורוס Cככמכגfו;מס:וiגיfוסנכחועדfונינומניגכמימוחני!:רנוכ::סיו

מדע((ענכ •טןjכסכסי Iזכייוס Iכממכסמ S' I 'ו«כנקדו~סfו Iו;וכיימכןוlססקגיוייIל ~יזכס!יכוסיי ,וט'יוס:t,רינכממנסfו 5 ';ווIלירט ,וsכמfו Iומ;נגטIלנין 11ס tמ«,ווfוjכ

רשיי

..,.- ;,. .. ~ 



וחגvומ)ו,ומ"ראנרוכגנוימותן ~ t:iומעיגמינומגגס ~ t:iמעבסנכתסגממרתסמגירפ'קרמיתי Iמוכמעקגברפסתי"ר~רמסנ~קרממי IIמונו'.וmגי 1'~רשנאמר
 ~;;כוס~;ר ע.';~ר.נמפסרסיסיונזונמימופסרעקנרפרסתקרמג~וממנכרנוממס'יו(זררסייוגמיסרמגוזור Iסיס Iסבזונמי j!מפורנו I ~שוסמסוס

 ~.-עכס Iרזוrכס j!מרנעחכטכוסfומירסכועסדסדנורדמע"גוrכיי;ר'rכrכוכווגוס 5ע Iכנומו;רוומע~סונו'רס lוסfוrכrכrככיסוףכמ' j!טומכ Iנניו;רו
גאוניםחרושיכככווומכסכוסמחוייכרסומו;רומווכיסוכניrככגיסנופסי U!jגפו •וכ';רוגוחקשה :כrכעכסוגוגדג;רינכמקייסכטוגסגכיועכrכrכוכת.:יכמימ"rכ

מ :t'5,ומרבכרבכ Iכ j!מ"ינדגס j!זורנוממרחנדג;רו
ניןדמכומס rח sמ'יסנפרקקמוכרגרס"בעג'/כמכסגוסבליוםירכימשוםנrז Iיורכיואמי'עאשםלדזוועגתמ~ •נויסרנסולמח : ]~גגקע
 ~~~~כ ~~ו~~~;רי 5רוכמ~~גהיכין t:iוג t:i /'עוכחניןהקכ"המפישיצאו~ייכורדכור : )ג//ע(גיו Iגע~ימקגרכרמגממגסס

ונחfוומרכמ~יככער/) t:iגפר t:iו'גופג נf,\רובו'ס Iקמרניסממנירדוףט)(יבריםנארמ Iשרכינוממשחלזמנאכוחןרלאנתאיעל /אחילטוכח
o _·כגמ לrמגרגוt:i ייססי~וכירוגזורנומון~C נc גו~מ!1יכ~ח
זע::וומ"'כ/זרחן 5'"נדג;רינירוגיסrכס ""רומrכוייגגו 5 "משחדבעיואע"ג •.מנוורכעצוםנויאותךואעשחשמםאתואינחחואשמידם
נניכ I~ממגכזמ, tזמ "" 111 ,.ללל

וכקמ~יגכונמע::וודכ~עכיקrכיסוניסס rיריסעג-רי 5יסימנרשוםמשחובניכ"ג)(יי:"אשנא/בזרעיחאוקמיח"חאפחוכטתאדמחערמחי
חעfנומפגינדכרחו :יק"געהס Iיסוסמעימחיזוופ;ותני •וגו/למעלהירכורחכיוכניוגוןהראשרנחיחאליעזרכניויהיוואליעןר

~ר Cכךכומר'גולל
ממגוגרכ(כגסרכ :וירכווישרצופרוא)(שמותהתםוכתיכהמערבוהבא.כתירביהרביה.אתיארבואמששיםלמעלהיוםףרכ
 ~ f ~ iנכ ~ hc ~~וtומגוגגוגממלרתזגיורתאדםשלכיותבתוךרעהרתבויתקשהארשכ"ימשוםיוחנןרביואמרעיבשםלח

,כנ.כיגקחרבכ Iוכוצרירבומחחן(שם)ברתיחוכתיבבנואבשלוםמפניבברחלדודמזומרג)(תהל·םשנרמא
ט 1'מניענכירמונןלללללל ,רןח·וע~,רסחנע~לאצרירבומחוואיריקיהנואמיםוגויםרגשומה ~:כ(שםכתיבומנוגנוגחטתמנניוואייעקמיםרנים

ג~די~נ mחןכסr:יכ
וח,.ר::כיובכזךכrךנ,הנו

ממ"נסוכרסרכוככבזכרשלאבמקוםגםא'אכ'בדזוולארת.ורהבכ'כאלהרב'סביעור'ם iוכוהרותאסרושהר'כןלוסרההכרחומן •בארץשמותשםאשר 1 ' 11וזהבתובה
גחק"סכסיוהפי~ואם'עשוכוובתםכללהסתםעללאוסותנ'עוריסטוב'סמכטיחה'הכתא'ורכ.ניאל·רזגבנ'א'םה'ומואבבשרהעמהבתוךכשבוליהוכ'וכו'בש'רותשר'והו
'רכו.רו Cפמ~קfו<כוענ'ןבארץאברםו'נעורפסוקעללךלךבםירכתב !ןווהרמב •הש"רצוןירכו'ורההאמתורא'אלארותשסהקראובןועליויממבהלצאתשעת'י

 .~יבכקכ lגוג:::חרמועלאלגזרהסכחתצאכאשרע'ר'ןגזרתכלכ'ורעוףלשאמרזהסק"םיתעלה'ריעתורנהמאונהבוובכיוצאבזהלרסוזל'חזשכוובתשכתתביסהכםי
דיק S ',חמרונזס •כבכואותמעשיםהבב'איםיעשוולכופ'כ~'מתק"מתהגזדהתה'הדסיוו :ע'ככטובלבחורהאדםבייהרשיתזהכלועםבעתיד

זיק Sכונינכנכןלבסעירורגנ' •זהוהבןאמרועדלשיבזכלכותבא'נימהאריכיתולרגצלשרכרי Iהראשיהע'יוכפייראה •וכיןידכורדכורכל "'רמשוםייחבןר Hא
ככ Cי(רז~חי Sגוהכשדרךקכלהעב'ןזהאיןכיזהיהבוש I ·במהרככרובתשיעייןרת.למייוגאמרטוכ"~ודשכוהתירהבכלאצלנומאימתלעביוסורתיםיוחבורן

בכ::י "י iכר::גנלעביןרומזהיאכיזהיהבווארמלשובישבהע"כיביויהמשכילעל·ולומרהבריתדברינאמביםעריםבןלנוויש •התבאייתבטלאםיתקייםלאתבבאי
בכיג'וו::כ:יו rמחמלמיתיאמכס •בכאוההזגרהבזאתודיהעיוואחרהםשטבירךהמובותורנ'סכםוריםז'עוירנתבטכינויאי •מואבערנותנר'תוגםס'נ'הנראשר

הף~ורחויחיגו Cכאם'תקיימושלאוגאשרסתס"סהנאמריםרט.וב'סב'עודיםגםכ'ר"\בסדבר'בקוללשמוערכת.א'קייסוכשלאלםנ'ונגם'םאו'ב'ךאתהןויתומאהחמשה
נןכ·כימ"גרכ~ו ח~::יעקב iעיו )rהרי'

ממטוככ~ו tכ cהף,יfופ'כוכ!כונמגמ,מ"ג:יקנ"כגניכי •ונזוזר~ממגמ,ע~אפיר, :יס Cנחידוס :iמ"ככרירנומסכןמז,מינכימ!:רסמ,כוו','!:נזדקקטן,רבכסמרונמסשח
I מפןסנימכמסI מננרזוו,מיננומרכוכיככו,·מסומרמכעכיו::~יכו(זוזומרeכה,כמחנII נזמסמ~סחןכע(סמיכסכC ~ זה,זיC נסורכסמיי ::וכוממנכמוסנח"'וחיזמסמסמ~ומזיו ויסיכו Cבכ"ןכןזף ,.

ס'כ(מכנדכרכ ;rמר :t ,כםו~מנחיכועי!:fוכיס cמ , uבכנחמר :Iגיון ( IIי'ו( P ,מכמינבכיקסנ"כהפ'ןמ:מבכנייסרנ!:י~מס',חינימניננוננמכזומחוע"ק .כרירנומססןוכמיננכו(וס Cמנמפני
:ו Iג'וננר(ו Iרמייגרוסו::ממ(בכי(,זממייכןחמעמגיעת,מןמיומסזיקחרכ l!כ ,כיזוזר:לאודסcכרמכימי(ו(ימרעיז iסיכי~מכגבכי(יורסfכקכזגרממ 5מנססחועכחמכייכ' :I '''Iרנ \Iו'

ומ,רסגגנגומוחמוובכ"וס :I כ(:!מיננזוסmסרכיוסזימ{סכומ "פקרם Pרסמננזנרימנומרכרוסחעמ.ובכוז(יסמכינכקיכס(זוזמזומר :I'I~זר :1 '"ייח :Iמסכנמרועוז _כמינ(חגרירכו
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טמיןוכן~גיכמיחכימט IIייממג;
טכממררניסטגנחפ;iון pוכומנ'סו iAי

נכםנכגכמ,וכונו' pינכמ;מככיימכtין
וכגכ Pכוכמ 15\נכרורכיסמפגמ Ciמ(מ
בעמtי 5נכרויrוירפכמ pגסםמtימ 1\נכיכ'

Ci ומזררינכהכסגיסרניסOO קרמיון
 ~'"טגפכי"ננכיומrכה Pכוכרנכייהי

גחינ ilכסיןומירומס pיוכחכממ;סןגמינמ'י' Pכחרמיוב ' Pכוקיס Pפמריfכיגfכfכגגוכקוסבטוסוספקfכיוכמסיוכסמ כf;fכ;גנירסןנפירס',ו
גכיי\וכסמו;ממ;גכיירסןנטגכ~יrוירימסמכפהריסיוכהס pינכחמ;~חר~ןוכין Pקקימיחרימ~כוחמ ,.vויונו'גכיר\וכסfכו;מגנירמכסן

סכ( Pונכונגrו" 1\בחורינג.וסקכל : Yוק'ר\1ביסחפגמינכסfכוכמtיממיזומ 1\מכtיןור";רכיסנכ<סון ',1\םוומנכיזק rמנכג':ירמו:;וןכנירכסוןוימסרס
 1\סכ P\1קייס ~'במ,ו Ciועגסיוקייס ~'כ Ciמן rבור\יכו 'וI rגועכ 1\בו' OOוגכגtי;כור~גכ( iעומtיגכוגסרנריסג'עגםסכיןכעוגסענכו,' '~tיןסו .ס'
 ,,,מענכו I:1כנכ'בנכומימ 1\םכיכtי 1\גיס'וכבכיכיפימכיקנ'~ 1\ממרומנכר .יוסבככtיכקרביןנכירין ".pרן 1\סבור P 5ענורבנכקוס~ימבור Sם<
 : Vורו/ככיר~יי"קרוכיסנכגםווכינכיןנגכסכסםיכםכוספר~מנכי~~םגיכ~ jjטסגככסvסוק ~ rמנכרויורנכוי rנכ 1\כםוןסככוגסרtי 5ב

הרשב'/אהכותב

י l/רש 52 המשר"א

פמגמ •יוכסמג~כביררטןט~טסימטגכtייטמננכמ .ון Sיעת
כרכיסכי :גככי~כfווהנכוככנכrכוה .כיכמקר :ינכמסכמי'<..ניס

טס tAיכרכייםנכסק ~ r •בםגוספדח :ענכיו:;tPיפככו .ענכרי~יו
 Pננכיכווגו . )'ג(נכםכיםכוסיגוהיtי Pכוגכרכחיכחוי~ר~ייוכ

tננווכ;טוכחווסוtכtנגוסכככיריס pמ
ט~ומנכ;ירסומ;מכירוננופור Pח.א"לצכוראדמצליכעידנאלריכ]ולידעיבליתי
 :וטטס ~ mמ;יריונמחונtיומשוםיובחזרכיד~ד.ג.ליה~רמ. •האיכולימאי
איתמיברצוזעתה'לךתפלתיואניסט)(תחל.םמ"רא ] nנדףיוחאיכזשמעוזרבי
נהמט)(ישעיחמהנאארמנחינארב'יוסיר' •מתפלליםשהצבורבשעהרצוזעת
ככיראלהזלו)(איובמהכאארמחנינאכראחא.רכיעניתיךרצוזכעתה'ארמ
 •עמדיהיוכרכיםכילימקרכנפשיכשלוםפדהבה)(הת'יםוכתיכ •ימסאולא

שנאמררכיםשלכתפלתזמואםהקכ"השאי!מני!אומרנת!רכיהכינמיתניא
הקב"הארמ •וגו'לימקרכנפשיכשלוםפרהוכתיכימאסולאככיראלהז
כאלועליואנימעלההצבורעסותמפללסחדיסובגמילותבתורההעוסקכל

 :כוככיםהעוכרימכיזולכניליפראני

שופךה"תכאלועל,ךסעל,ןפוסעשה"תופסיעהפסיעהכלעוו,אסרו
ובתיבתנוש'אבשעהבתח"בתייזכותשתבכוובתיבשעהםאארמתימרים
ישמשדיאאומרחיחהואח"תמלשמשזזתילאשעחמאותחעאכ"ויזכות

 :כ"עחייבקטלאחכימיא
כיזואגדחבפירושכתבי"זא"[הרשב •וכי'פדבאיכאליכי'הקב"חרמא

(שדרשו)והמעשההפההםח'יגמרת.ורהעדכו'ה'עיבדיבתבהיות
בהתפריכי]נ ) J(ובתפרהזוולעכדוי"תסהאלאכו'הובחשכההיאורת.פרה

 : ]'כולכויןצריךרוכ.פתלל

 •וכון]פראביכאוווכו'הקכ"חאוברנזואגדחבפירושז"והרשכ"אכתב
חעמיםא'הבפירחרבויגורםבשפלית'חשםעובריכתבהיותכי

יכולתמביתיהגייםיאמרומשחשאמרכמובהצלתםיכוית Jא'כאלושרואים
צרםתבכליכתיבואלחייגויממצרי'םלךפדיתאשרהכתובשאמרכמיוגי'ה'
ד\אכביכילנישעיםיכשהם 'וגיעמרם.שכיגחלבכלגלוכמגילהיאמריצרלי
שתעגביבשעחכאומרועגניימיגךיעה.חישל"זשדרשיכמיעמחםגושעית'

איןק"םשעובלקזובןכלככיכוליהכסלעידכיבובדרשואמרוימיבךחושעת
שבצטוובמהומתעקסיםהיושרקועלמהלכיםכשישראלאמבםשלםחכסא

ואמרוובארצם.ו'גלותהשכינהםלוקגורסיםההפךעושיםואםיקיומסגורסים
ורוכ.עשההפההםחסדיםוגמי'ותהתורה •לעשותווכלככךבפיךמאדהדבראל,ךקרוכבידכתיבומעשהדכורמחשכההסותפלהחרסיסוגמיוותתורהכאן

בכלל Hתעכודחאלאאיבואותפלהזואומראתחחלתפזויבככםבבלבדועולבספדישדרשוכמושבלבעבודהשקראיהיכמוחמחשכהחיאורת.פלהשדרשו
יסניענוולאוהרתסיסחהצלחהית'שמאתובלבוגמורלודעותיויכוי(צדיךללחמתפכחתפללובןחלתפזוילעכדול"תמחאלאבלכעבורחישוכילכבכס

 :אגרותבפי'הרשב"אביונתב"ע •עבריווחבלבבל·טלחשארוןשחואהצרכיםכלהמספיקלבדווחואדבר

 'Cחרי",ייגוקכעיוו
 i~מ rDנ םוf,"סקכ"סlבfויןfונfוקחמרנחדקרמ "וj::וכו',ממפננין(נור :t'Iבשעהפינמיגfוכוב b:וכיו'עככנמעכור 5כעסוממפננח"ונגנומרסגוסוקס:כל :!"עמרc cמכ
פס Cכנמסם«ויIבכרנןומכfודיח'סמפנמסומםfנרfוןמרנfוfונכסירכנ cמספכסן,מומנגגן":;זכנ"כזףן"נקרמ"ר"ענומרכוגנים,fופ~רי:יעוכרמכיןו(נכי ,~

(ומינורכ'כ cיכ!(cנ~וספרסרגמינ וf(ימחר ·מ J'"ריfויימרנסגיוכרfוכ •ן'ממ!כנכסכוכי Cעס «פ pומח"וכבסנמויםעוסקיממכניקקכiכמס Cרfו::רעחזעקכיגםכרכמיככ:מעז
כם.מרסנ'ם :tפ"סמע(רומזמנfויע"רויססינרנגימ"רונמססינרנימייכיכfויככגמכוכמנוםמ!ככמעמ Cכ Cסימרגומ!(כסזוובככורכח"וג\iכרכזכנועמרדיסג'זכומסכנור

ב(ז-זיכזומסו::םנכסמסנניסכרנים bח,ממ"מממר~סרנמממסננ·םס:י:! \רמעסיג Cוי ,"ררככייןריוממ"גוגרונ:יכמובכגiכ!כנזכוגסמויכ"!:מרעfוזטר'מסומסןכ"מגטiכס
 f" Oובכימ!כנמימfוספנfוומכעממכי Jכרסגיסמפנמומסמס jUוסגויוf:! 'ח('כןכ,,:!ס Cג :iעוןיגופר pוממנמסדג'כרכמו'ומי(ע(מכפיוח"וגמ\iכיכ '"עועור.מן(!ככיורק 5ו

 pיכמרכינדנרינדקרק :ו'עור 'סיננפ'!('!ס::יסנפעסממפנניהכ t: Jויכימ'דסכ וfוי::::ז :פרfו('כוfוכזוססנכומקודםכמו Pכפמעמ~כומ~כו
רטועמוסfונור 5נקפכמכרו 5נדוקfוורנמfוכוו'רגכירחוחזכ:!נ 6מיכ iמכחברנדמ"י

רנמfוממ!כנכ,ןפ::<ככורסעסו::סיסנIבכיננמפכמוןטרבכמוfומרר'יחסכיסירסרכוןעמכ'נומפנמייומכמ"יסוfוררוזמ"כו jו 5רעמין..מכנורנמפכמריח·נרגסנ"מ(fונכ
פגזכו(רייזכiכרכוןעזכחיIבס~ק"ןגרממריכןסמכחסנמפכממכזכסויחנ:בכככ!:כמ י::ח:,,ר.:םעמעכר<ון iבכממררנ"fוועוררכוןעמ:<וזכ Cסכנורעסמ!(כiכוס'iככ!:כעוכסדרר Pס"
גרוגזכורמסוזכויזכגומםויזכני"'מכוככננםסכ\iככ Cמ!:ונכימיגבכ:רמוהכורכסבכסרכוןעמ Cככיiככמפכמו=מסככמוכס ts=:וורוכרמכ ,ג"כו'(ר"כIבניןימיסרס :tבכ

סס;רjיוממנפזכיר'חינiכ!ככiכמ"ריודfו'fוכזכרינ,חטיfו!כוכיקוiכוינכקרמו:ווכiכינiכ~ונכימין'ונימזכסגזככנירמ(סןרייiכוומרזמזכינכ:ו~כורמ!(נiכורסי 'בכ(חוכרו
נמויסגוסוקסכנס"קסנא'בר : '((עחסזןנריגמומרסיס~זכזנרנובור S י::עססקסיכוfוכמפנקוזכמומקב(יסו( 5רעממיססיפננ .rמ!:כסנויע:ו Cנכ:ומ~«ממכויןסוfו;fוס

ובכיז.גס'סכנורנמפנמרמו::"ערסניםמפנמ pמומjוסג"כןיfו cנמפנ::יסרגרקוככר 5 'ככוי 5סעסוממ!כננמ"ונגנמורסעיסקרנריםג'כfוןסככזירכיוןזככיינ', ,וכו'ונג"ח
ופרסי\נ,ויIבייבכוfונכסכחכי fcוסירס 5וונקרערנfומרדרד Cוכרחס ,רודדגריםס ':!סככ!:כוספדסמכוכי!כרחכגחכועכיו '(וfמעככjוסנ"סIברמfומכסfומו::"ע 'כיגכנfור

~גםסונחמבכימסס,כויוסמעכדימו::סמורמכזיורכמיגמסורכמקווכימו:כגfוונכ(ו' 5ומנ"ז '''רו:: tכ!כ'רכומו::נוסרסfוגח"וג(!:נוס!:כר;מממסורסו::סיfונסנוסקסנס"
!:רסמפרcרימ ' :Iכ!כנסכיםפרסז"עגסכוםכרייfוים Cח'וגמורסכמרסכירסיםפ"ומענכמי'!:ועמרייוכככיכזקכובכ:רמו::ןכפ~יומ"וגננרקככמינכוןי(;ניfוfוכ.סממ

מ!:ענכנמ!כנכעמרי ו'ר.:ניניםסדנרומנסבכמריסיוונרניםנו::נוםפדסממר::כמכויוןנכ oכמעמריסיונרניםגימנפימכסכגמונסריי\ועניבכקכו :Iעמממחרכiכיננירייןנ
ו!בסכי(::י ," Sפפררססכטרעסו"מ!כ«מ"וגנמויס:ובכוסק(מכfו'!:רזכנבכםנגנומt:סגינס :tגיוןח"ונ\iכרכג"כנסכערףכריוכגfווכ"ונבוכיןרסניסנiכפנמומזכסקסנ"ס ('וf:ו

 :פזfוכיגמנוכסכיעfוכימעככסומנרון :tקסרוfומר,מנוז·ובכרנס' ע:!ו(רזכ( C '(ממי :tיIברfונבכסנפדיiכ

יוסףעץוסףיענף
-וס pמ ,מ,ס Pחונור Sכסיוומפינויממןכ,נמ::ורביסמפנת •יממןכנמכבירנור 5סמפכמ(יייסימחס וf;ככירכןיfוםר'נ , pימfו וf;ככירמנסןםח'אלו

מתפנניסמר Sס Pעס pנמתפנ(סןמ Pגנניתויתיי 'מפיןן'ונגן Sרעתסוזכמו pמננ!:ומע ~ייכדנעמ!ככמסומע :i ונ,(!וfרסיומחםIבחיטרfויממfו'ר!:ןס • ,:מ 5ע
ירייfוfו J'"רריורחfונfוס,כרקמוססוfום,"מפננכוי 5 ס:!מר\םוכנמספנ"וfוכרס(ס
זס •ממרויויסמומורו( pנסגנסנסס ,גו''ס 3j::ור:אמרו .rמפנג'גכמקבנןימכfוומר(מןירנס"מככ"ממlבfומרמסוז"ומiככסניסגור 5:ו :tנו:עסננימוכממ!כנננימ'ד

p קסנמיןI/ כנעמגרוכמורניסגמפכמוממסכiנספי,נסנוספו::ורוממס::וגיכ::וס'נכק::ופסו :(ככ"ח)רגיספמנr ::תור::ו(ו::ויינוסנוסבונריסנכסק ו
נגוםמוכוסבומנ- Iסממו::וומסנוסכמיג'מכוןסנ~ס,י::וחנחינוכונכוחינ

פי'נכמוי,::ויונרניס,י •מסיחו)ונכנ 'ו::נכנימונןסור(נכ'ונכנ·::ונמ::ו::ו,,נככמ::ו Iמנימקרננפטיפוסןטטסממוסניויונממוסנוססוממגיר::וןמנמנירו



מרך,שיאחרףכרכותראגשוזפרקמאימתי .רשיי

ס Iוסעסככי rער'ס'וקfוככו IlIכfוסיקגשסגכככככ;וסומוכמיות Iגםגכנזירין Iעחו Iסע Iכככפןסמככווככס Iפעככפרסס I •ס'ככrי~סהנוגעים
טיקנעו , I/מככ;ככיסיוססבסםננכככ l/כ:יכךוbתן , I/מטסימיטומכ(~נכיכסחכתימטוככחכסס rרכוטוכבערסייוכונוןככחגסס Iכסוגנכ

ססגמכוכ l/סרכגכככטהמרגיענכככfכרסיי"סןוחטי;וככו Iרקרכ~רמסוכוככrכיקנוןסמרככסנככונו' 1כככעתככסככככrכגימ,כמנככסוככ"חיר Iכעחטס
רככחט;יסי'וכפחחיוח Iו Iככוכtוככווח Iכסrיווס Iסרככקריוגכגוסגככ:;וייוסי\'סרכתוהיעכגו'קוfוככfוינכגסוככייתיי lp/כטסר Iכעמיקכעוסוסיככס iמ:יעכ

סגתפסחסוככרוסמגמכוכגיtוהמנני
 Iג\וכוככגמ'גיס Iנמרכ Iכו:רגס Iנג tIנ/הכנסתכיתלושי~וtמיכללוירכיאפרשםלטרר'י!מס Iפ Iזכמוככהס.ננבג;כוסמסחנני

 " I\ר::י 'י::/כיrמ IPקמי Sרככוכערויככרנרש.:בלרת,פללנכנסואינובעירו .ש:י iוס :rירימ i:! •סקדסיוס":

ס Iמכ~כ::יסכככfוו Iו Sמם::יקכ/'י'ככ/'י'עלה'אמרכה )ב'מיה (שנארמערשכובמרא :גכי::יג"כמומי,יוגטככו •מ Iנכר-כ
חייסfכ Sמכ Iכנכגן Iחמו iגובוןגנכרזגכ Sכיל • ,ל •'ל';גםרוrיכפתrייססכיסכ •שיעיר

 :וק<"נמ"י::יומגטמככככבסחיהנחכאשרהבנחהנוגעיכןהרעיםשכניכו Iנככרכרמ\יכתסrי ~וכסג i:!יטכמס Iככס
I ולישראל]אתעמיאתגככסמוי.t ', נלותשנורםאלאעוד

סניאיכאיוחנ!לרכיליהאמרו •מותכםאותשיר,דה Jכיחואתאדתמםמעלנותשםהנני(שס)שנאוטולכניולו
ליהרארמיכי\!לא ז"\,~לנוחצהאכלכתיכהאדמהגלנניכםוימיימיכםירכולמע! )א'ם I(רברואמרתמהכככל
לביועיילווחשיכוקרירמלבביולויבויהושערבי~רמכדלהודאהביהייבוארמכבשתאלביומחשכימקדמי
עללשקודלישומעאדםאשריח)(סשייקראמאיבא Iחביברביאחארבי.אמרחיידותריכוהיכיכיכנשתא
ב'אדםיכנסלעולםחסדארבארמא •חייםמצאוצאי I ~כיברתיהוכתיבפתחימזוזותלשמוריוםיוםדלתותי
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חוטא',.ס.ככתבלא tIכיוןוח"א'ם;נזכיתכסולפרשושר :Iשאכלברהכתבאללםעס'ם.וגםבדרךחטאים.'ורהעסרלאחטא'םוכררךכסותוארחו Sענ:וומרמפיגו
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יוםר.גםרןיישירו :רfומריס~ייגיג~יאירועיניךנגדךיישירועפעפיךרנבותיש mימנופי"
 : )":ע( •כי(.ג::ינגרוי::י"כיטטה::ימתעלוזנ,ןוכליותיךדעתיניעושפותתיךר"קיעכוו,ןריזחירוופניךותר,ןבמראר
רנינמיל,ןוארמיסחדארבמכירכנזמפטריחווכי •יימיזעתיקדכרילשמועירוצוופעמיךמישרים
רנילחורמאיושומאלרבמסובלים].אלופיוננוונימסובליםאלופינוקמר)(חהל,םחכילי,ןארמוז.נחבנירנשומאל

מד'ווש"א

הנותב

וב'אמעכבשוםבלאיישואוימהכ'ויעשהוווכאויויזוןוושואוימהממנוו;מורחשובהבהיכותשנו'יריעלכתבווגםח'קבפוקהמשנה
זמןאותואוחש'היוהאנשיםכריהיווכןמכחוץכיןמכפניםביןמדנעשדםכמראכיגדףב'אברברהצריקיםנפשותאלאדגויהגדףיאכו ('אשהעו'ה/ב
מזגדרפילהשיגוושאפשוהבו'אותכתכו,תמםהוגו'ינוףכויה'הכ(ועריח'והבאשכעווםתוונייםאתווב'םחכמ'םמפיכתובומציבו •יכו'השרת
זהואחרימורגתוופיואחואחדוכלמזגולפילושאפשדהשלמותתבכל,תאובע'םבד.עמדה"שמועכמיאכ'להצווךבל,ויתקיימוובוכשבגוףצד'קים

לחוכצןזהךו.'להשיגלהםשאפשוהשלמותתכו,חשהשיגואחויוביםל,מיםלהקשותמקוםשאי(דיולאשתהלאימיםאכללאלחםל,להוארכעיםיום
יסורות lדחוסדשהואגופ(שעת'דזהועיי(אל,הוועב'('עלוזלדעחונתאוה'יתשאוכשואלאוכו'דרבבפומ'הומגלאזהסמאמוסבוםתכבגד

קרקייםפשוט'סורכעיןגדפ(חוסודיאהאוחתחבובהולקבולהשחבותואבושאיןהעדה'בהזהכהעדלםלאבאמרוהלשוןרקדוקבוכ'והורמםייע
מוכוא',הוכעביןהואותנעלםהספיולכנתכמעשהכמראהבהיורזן,נדעהגדףבעל,יהיוהעוה·בבניאםבשלמא •ווביהוכריהוראשתיהולאאכילח

אווהמקבלגוףשהואהלבבהכמעשהחייםמל,פניואוראלהיםזוהולקבלמישאיןאכלשתיהולאאכילהלאבו .איןכ"שאעוכגרדלחרושידריעבדרק
אחותתכיבהולויקכגדפםתכובתשנשתבהח"מכוביםהזחבעולםורוגמתן.דאםללמרנובאומהווביחוכריהשיוכאכילהצרי,שא'בווכשיטאגדףלו

אשוהתייםעץפשטעבי(וזהמ'וחרמאכללאכווצריכ'( mיעביןמהםוישכעדלםכללושתיהאכילהבל,שיעסרוגוףלבעל,במבעהואכיהאומויאמו
כמעשהברמזוזהסללעווחיואכלזאתחכובהיקבלגופובכו(מפיוות'והאוכלל"זלהואייהיו"ךו.'הלכותכוכ"מצאתיזותשיבה •לעולםקיימיםשיהיוועור

הגו~בלתיהאדםשלמותשאי(ווכילעולםשיחיהכאדםשהכוובהכואשיתכודקי(היושכוכרקהלכבהכרכתל"זהר"'ףשםשהביאבוכותבמסכת
שכישהואבמצאגוףבותיהאדםשלמותהיהיאלוהגלגל,םכעי(בגו~אלאזמ(אחדכמוהתלהתחדשעתידי(שהםלייזז"לה"הראווכיושהבסבהדו'(

(יהשכואוכשושא'רבויזהגיףבעל,שהםהג'גל,םמ(יותוושיםנבר'לגמויסזגבאותוגויומרם.ואחדאחרלכלה"הקבלהםשיחרשהסתיםחתיית
שכיתנחלהאחרוןקלדהקלראשוןבככרהבככרהיצורות(והשתלשלות]שלוח)ויול,יווישתוויאכרוויעמדובשוהשוהתחלהמהםואחיאחילכלשהיה
וארחיהםרגלגל,םוהםקייםגוףבעלשכל[וותא'ו](ואחדי)השלםוהואנבילכלויקבליורו.אויהפעויתומהםואחראחרכלשבגדףואובאוככלויעשה
הרי"ףיעקבעין! .

כזקזקבם •ונונוחחלבוססחכטמרחייזכמ'נדללוfו~סיפי:יפפ'כנ::חכטמךרקח(מונ::םfומל'כ(זחס (""רfכןכננס ' Cנככ'קרמ!:ן:יספ'לוע"וכעוס",נועוחת"סם IHכעס
 וf;כו;מטמגרמfווכןמ וf~::נגונ::סומ Sמכמס (ס~ C 'רסיניוגו"קדכקט ' Cכככימfו'ורקחך(מננ;כומממוכיםכמוכסננכיוכ'סלfו'ח'ספוךעו;ס 1 ,ר>ןכוכ"ככ'ר>ןמ'ס Pנפ

כ' Cמסקרב'חנזולנ(רc\כס'ס'ס Cוחסכסכ!:יס!:ננו(סוחירוננכיר"וככע .חגו!:ססחסמנ::כ'כו "כ<:זcמכיכ(סיכ'כי;ססבכומרממולמסמכמורווכממולס(ומזימכמ'ס
ננו(כיסווס ("כזמקר'::סומ'ס 'נזכמיככ'מ Cזחכי~ס ('(ע(וגחסכ!:'ס!:כננכוt'ט 5מוסגו;ז"נננוס!:ססכמונבכוס"נכוטוחמסיכו;וס (""נמ:ימולס;ימורנכומ!:ח'כו ' Cוכ
מ('מ חנ'(:!טי Sומוכ!:מס:יביח:יכמדוכי:יסחסומרומ (:!נסרפותנ::מנכוכזכמ'נםיסכנ::כודכמכךכוכ Iככי:י Cכעומ(יומל:י :eסוכמוגוו~כגנר"כווכערןבכ"סוכרחיני"כי cמ

כונ'וו.מ ס'ע::'גfוןוכג'ר Cוכ~יס Uנרf:rוינט MIIוחמרחסכסיסנעוןלCןומכנוחומ'גרוס::ננמ Iנפס"נכז'ק'ססנונמ::וח'ן ~""קרגיון ~ Hוע'ונכ"ן;דוגנר"::ווומלס~יומו
כס Cססכ:יזייןבו{ ,'וtרפט''וספריסויס Cבונוט'ס Iלנסכמטמרחךוממריס Cככייס('ו'בוונןוי"מ ל,,~ימ,ןכיכן;דמולסנכי(מווכסימדרסמככ::ובונילסמיורקכמעמ

C סריס :וק"נב<נןיי\סרכונר"ן;דרמולסכזוחפ'ל~' C ןלמנcולסc ססtm ' רחורטלמeויןנוזיC)וןכמ:כם:ו 1111כגו ם'סM ככרסיכס
 1 "גןfכנ::מזוכיס Sמחמ(ס •וס'סופזיססך'סעכים C~נרחסר::וrסכילו~מסממך

fומ(ם .יכמ '{נ qחוסיל Sכככסכים~מלסגותכוכונמככסיןוכןוס'רמגוכסנ::כ:יע{כ:י :eדס~יכככומכ(רקדקחולמי(ט'וחגנוכוכוחמכ:י Iמלגס:רכעכייננםנמיסמסים
 Mכמוכטח :tנ::יומועכסדלג(כ rככססכ::ועכ'יננסס'קוכיננמכס Cקומכסנמ;מככוי\מ :Iננחיכ( eגו{כנםופלומס :t!:כי",מוו'גי:רנכעמ~כ(חנ::נחטמסניםוממר rלמ

ל'ך 5ו Pכג'וכמ'רעמכ'וכ!:מססכיסfוססיכמרוככחמולככ Cסנכגו;ורמרומלוגוומססכ'מיסכחומ('ל 5סכ'מי!:כסמובסכסימיסמ 5קח;חנ::סכסככזמ rממלגוחיכסט Pונ::ס
יר 5נכככוחמתמסו:רמניכס :tככ~טלךכנ::ניכסכס { pככועחוממנ::'סfוומ(מלגוכסיל 5 כ<: 'מ'וכחומסכךחרמכטירסחכחובסכס ~כ::נכרייל 5סנכ'מיפpוקכודיכמ~tוומ
כובסקט'ו!:טמכס Cס .ו':!ככוחמ"כנס :tסכ~ ; Cסקפסמ;חמכ pוכער~מכ:י Iמלג:י'מיסכוחומס:רכ Cמזיעלן Sכמכ~:יכמחס~חמסכזסfוחוספיבםרככו Sגכסנחמםנחועזיין
 C:יענ'נfוגfון:ימכר Cסעוכונפכיןסכו::יסעוןגחן Iכמרן:ינססיסופזסדיסעכובסכ:ייומחג~ממידכוטזווחלגו:ימנטמ Cרחזדעחסחןומכ:יבןדרגוס Iחככוח Cוכסוננוכמ
ט~מ Iמ::בניןסגז(pסכיספ:כcכילגיוויס Cמחסכיומל,חןסיפס«סיס Mסנוננוונסfו'גוססכסוליןריקיס Sסי"רסבננמ~מ~פו~סכfוטמ cרחוונכfורסנfוןכגכוחמס

קי~ע~י~
 •'סנמנוגוונמותסגי~ומנווך~קרוסר~נוכימ!ורינ •גו'סמגנותנס'סבוכועונלומ'::וסטמלו5ךקס'סויולמ .נרסנכפונרסו{fונבנונל:יוסםfכמ Sכמ cוסמ

 ,,:,מו::נדוכחוחנ(וח ••קונסמעכ::וכדמג::וסמגגוחכסיס::וחסגח'נסכןענמחפרמוגווכלמחרמע'סימוק{)וומב'ח .נ::ו.לחענמנסויר I (כחמרורח!:'םס
גמו ~,~נעונס '''ססמגנדחומכח •יוכ~מוחסfוגגדחסכרמ'~רי •ממרח'מכחמלומימrנ{\פח;ועטלומ eכ'ו( Cיממלומסכcכומובסגמ { p'דנל Cנ'ו(מfוכם • (כ':!חל

 , , I l 'סמוממ!:כטמסלובסככיכככ Cמכד:יייכונוקלנוממנ::כלח!:נומךסננעלומםסח{ו tכ
עיסו::וג::ו .כעחיר::ונוכמ::וסנמשכסעכקמ,מוח Pונו .מכעוריומומנסמכן .כלחנ::'ססועעלומ'כסנ'ס C'וזיק'ס :S tגרפככוכע.וד :(עמ'ס)(כ'כס cכרחבמכויומ
(עו::וינ.קיימחו::וקרזנעו::ו',מסירוהי::וןמכונסמוסונריסמנונזרק"מ)(ממ·{גכוקנ::לו:י!:לממכחכילונחס''לזומע Cוככע!::י ~חל::ו'חמרו Cכםנתנמס'ךחמלו
נגו~י::יןגירסותבנייסוס"ךנמומסמנכונור .נגסיסס"ךכממיכיסגיככמכסכוונ~נפנ{וכ!:חונמי .כ!:מעגכנדוfוחזכעס:וגכנדממדגרמיסכי Cרמ~ Cמ'מחד

מיתנג'מ,גןגוןכו~ס.ובסמווח'סוסככמססמריסנימוססכמחנימעניסןןגן Mמ cס Cרמפנבנונס::חחחכממל C {חר~'(כסמוילסpסנ'סועמיךגנמלמומםיק
 " " , ,מ~מממח(מופונלומנלמססועונרוחיכססממרוסו Iו •ס cלמע~חמוילרמעונס

 ..נגסיסססנוכימסנטחסנרו~סו'יס •נגומ·גסוני" .נגיגסממןנמרמסגכומ'נ :זעמ)(!:פמיניס.'וזמרווכ:מעכבנ!:כחמרו Cכככלנסeוססי,ספונחחלי{מומוופונחמ'םס
::ומ:סיססנוכחחע{'וחרר{יחרוז .::י)וכסיסמן'וחו .עו{מוחסכ'{::ינחינסל:<וסfו

,ים::ירי .כעי(~כחנחיגמוכממיסמנו cדח S::ימfוכדנ::יס ,"ם Jסמ,חףיינוכמ~,fות::יביןכחוכנסיס .,יככממ'סטמכוות S::ומעיירק'ח P::ונ וf{<ם::וfונ!ב'ס
פיסעננ::יורם"כ'זכ::ומ Sג'וו::ו Sמ ו::"מככ pנ Jריכ' Sעכיפ::יניכות Sבמייכי Cםנממףפי'"ייןנמfו'גס'::וכימקס::ו ו::,וענ .מ::יfונס'סיותרמעכ::י'תרוןנ::יס

נורמוח ו::(י::ם\י!.כויוןכוו'(ננו"\יו jומכטרכן'ככ"\יונממטו"מיעז •וכ'ותןו\יקני\י\ימומווגנ •\יקני\י~נוכיח!מגסע{{מכ' .גגינ'גחנו י\,
ירמ'ו~גניסמנ\י'וסנכומנק .מוו\יס{נמ{מממ\י::ייוורכמנק\י 5::ומכ'מפו{נכוסיעסו) 1~נעני~נורככומ~סי"סומ 5~מ'ככ{(וכןנמור~טיעקםוכנעכי~ס

 •מנקסס::יסנכעסי~סמפיווחגיזוניסויקיס Sסמננ •מוסמוון rנעו::ו'גירזגיסוניס·כינחייןחרמ::יעולןכמכמיס):(מס'כומ ~ I ~נסגרס"כ'ספיריiונוקו
נז:::ונ·ססיכז~::וייגוווריסנוורוחקוחן •ני{עו::וסמווקרגו\ינמעו{סנמ"וממרימן •מםיר Sמונfועונמומפיון~גירזןנסיוחנמ"ןחימtיעונמןממרוע'ז

nrוכסס'ימו::ו::ועיי'יחרנסו'ייכ .ככורעמנמיייומעס::וייעעונד .עסי\יעונססמ,!נעו\ייננ\ייוחדמפי' .רור'ס(רוו 'ו::סענרדרנ .מחייסכפסות
 :םר"נווכמסמומנמקוסנפסר 1 " (1 •(וסיי)חומריססי~נרכ\יו! cבכ .וכ'מגמ::וי\ינ::ולבך : )ו::י(מעדדריסכדריתקו::ו'סכו::י •תקו\ימ,ן~מתיס

מ ti Sי-



יורףכרכותשביפרקקוראחהי מהרש"אwשרי

 :רכו~חזר\הו!כ~גןסחננר •כו'וננ\ורע\ \כ!ו;"גננס" •כדrיסראלופינווגfו~וfככיוך~קרוססגררוJרן Sכ •רק~] S[כגיזוג\ןגגו~וכסכל
 ~/ pבגכיסוייןוכסונג,ן 11וגמנסגונגננו Pויןכגוכו •כוכטחוססונליןהע' Pוכריקיס Sוכס'ירסגומ fכ •כזיועגיזכריןוחם :סכייסנ:כrיוח
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כר6רטסכמפסיסיטו"יטיזיר •נטrכ~יוככי rIכירדfכ,וייrכ~בשבאחמגוז tiוכנוכוככוס ::tכrכספ Sוכיריס tiכ1כטנזו"כפי •ס' tiכולועגשמום

 :\י.כIר::יכןכמככוע tiכוכמכוכמםיררכ י:: tiככררפסח\יכרכrכככוגכ tiכ tiגככ"כרטיסחסר י:: bגכוגמכוכככמיסכח"קרמוגכגוז tכרבח"
ע(כיוככיין 5.ונוהייח::יי\י:ואםעריסככררכמיטף •ברסקיאכםרכוגגכו::יייןכחממסכ rtכ'1\יח::ינומעסיו tiגכו tiרכח"ונכfכמחרס
ינג.יPסחrומכו\יכי\יריוי •ךכחכרו 'י:::סלוהוכיוזס::יוסכככו\יכ::יrווכנכfכינוכו::יוםחסונכfכיכוכםכסיגוככחעוס::יוכסגחטוכו'

::יככמוכוךככןויfנו::יךכמ.מוחגו tiככיכס tiכיגוככחס::יככrוכסרכחכרו 'י::
 :::י,,זכסממכככר\ימכיכו[מומו]ר::יוככן::יואדורייתאבשבחאחזוקאדהאנינריילבבאיריקר)גר::י::יומנסיפי'קמוכר זי::י::כדכט

 'י::כוכ!רכרי::י י:: tiטבכווכי •"כו::י[ר"מ :מנייהוגיוראמגיירולאכשתאזימנירתי::יוfכנרוו :t::ידpיטיטכסובוכרכי
לא :כ::יכי::יכי •,לייה :בכ"ג] •יחכוכל :רק<"ס'ככניסכמטדיזייונ

גריעכיוגיrו tiפגכסחזימכח •ני!ר tiישישפרקשמתומינו
וככחי •יס Pךי_ Sאלו :וכסrוזככונו •וקוראבזרועווס"תרכאשוותפיליוהקברותבביתאדםיהלךלאתניאי"ח]נרף

יי~כ;סלמוכiכ~סיככוiכר ti~רעי~ :עושהורחףלרשלועג ) 1 '(סשל,משוםעורכבןעושהוםא
 ~.ענירי~י-~יסיידר"רכt:ין ~~יייrנע"גויתנםבדקסיאיבחםלאזהריך,למקוםממריםעצמותחמוליךתירשם

לטסיםמפניאוכוכב~םעובדימפניהמיראחיהואם •בזיוומנהגכהםשנוהגמפניעליהםוירכבמחור
 :ותרהבספראמרוכךבעצומתשארמווכדרךומרת

לרשלועג(שם)משוםעורכמלודייואינוהתמ(את)הרואהנכל]רב)(אמריהודהדבאמררחבהאמרשםסט
(שםדלוחנןהימלוהים)(שםאורמ]הכתובנעליואסירביארמשרכומההלודייואםעושהוערף

יונתודרביתכלתיהקשדיאהויהקברותבביתואזלישקלירייויונתוורביחייארביאאביוו]רחנו[ומכבדויי)
והאהאיכוליידעיומיליהארמ •אותנומדחפיוועכשיואצלנוכאיזלמרדיאמרושלאכדידלייהחייארביאיל

לאשלשתואםשלשתלאשניתואםשניתלאקריתאםליהאמר •מאומהיודעיםאינםוהמתיםם)(קהלתכתיב
ידן,ידעבוובניהיכג)(ש"בשנאמרחייםקרויםשבמיתתוצדיקיםאלובשימותויודעיםהחייםכי(יפה).לךפירשו

הרי/'ף· •יעקבעיון
;מrו!כ~וס :!ריפ:! m '(נןו~פייו!:יס Cפירו '(:!נו :1 ' י":!רגפירו!: .ד~מו(ןסןסליחטחיןגיסמrוחריסייןמיגכנIכונרסנר Cכפי •"~ווסידכ 6וס"rוrו 6חרואה

c מרמי ~~גוח\יסמריתc ומ'סוגפרכומ(וממrעווכמ ן'~נC ו::מקו"סרסt: סC סניס'(ומררמ(ןס'ד;\!וחpורסמוכ(וrפמן(פי'ק!:כחנ(!:גרוI:ומכן :!רי
ס Ij;מרנוס(ןס ( Cרכו C"סנזסופר!:;חגי Jסמחמ;וס,מ;וו";ן~ן~מתכומ Cסד;מסת\!~ויח C,יוןחו';כווד(וכחמורגרו Cז"נעוסגינעוכ"נפי' ;ר,:!"ס;יורסחס
:;כממרמסכוח Cת" pחרמיכוס~'סוחוסק~מכ"(וסן!:מחסמקוסכבניו::ייו;ויכומכו::גרומסומ( C(~גינ<;ע:י(וחק"מוכקיןנעוס"זםירוrו'\!סחכו~ :tב'מות 5מכוח

מככיחככומ:<כן(גח '<:נר מ'ס:! :Cכנפמ(וסכוחסרי(מוווכמכוסןבו''(גוס'ממריבמו(ו(ו ס(:!'דכ :Cפכ Sממ,נו cמע"פז(ו::חונןמיכומז(חונןס'מ(וסומחרוכעוכ"כ
E:: כמסכןמ,ורסי) C: ןסנפמ(קסכרןמןסנז(יסוחנ!ס.סקנ"ג'מחססוס'ו::סגי(וחכווכ"מפ(סC כממר(יןכס"(קסכמכןככמ(ןנכ('ןןמעכיסמ(מככ(סמכן(סס'מr"ס

-כזקזק C ' •ווכוכזיקיסמ(ןסייוזעתסווסכי :מןרוחרכנררןמחסמןרס :tגזממר!וככיכן((קסכ"סמכוככמכן 'ו<:זכ'גומפ(מוומע cסובסמע :tןסוקרמככניןוספנ"ס
יוזככיןככס ("כמסמ"סקרןיססס :t:;מוחככדיקיסמזנרכמ!סיסכחןכס"זכחגיווככןנ::ססמחמחנ::מ(ןסמי מו<::כ!נמ'זן!:'נן Cפ"כ"זכק"פכזמ,מממ(ןס C 'מ(כןסכככך
!:יומוחסי'וזפכססכומרזק 5ו'כח"ס:;עוזסזיקיס Sכמזנרומסמוחגנר Cגיןןימוחו :t :מיי Cכמרסןע"וןק"(כקסכ"כמ(וסכמכוסןיבמו((וס :c(ממכפכ!:מ,כןמממ ( :tמסז

רס!:עיס(חפוקימ'יסכריומ,סנמ"ס!:כעןדסכומיפיק pמח"סקיו"סנמיrומן C"כ 5"סמני:יסנמבוע"ן .fנוrוכן"מרפ'ויו Cןעכ(נן 5חנחיססן{מחייfומיו מ(:!כזי,לייה
p " מ"גP *ומ(מנגרירסמ,סורז(יגחגחןזמ::מעג'קrונניrסניוpונמבורC ויסנמייססiויסריr". 'וC )"!:מ,מכ(כמי"מדחרנוכדסכימ(ק"ןדחייחיממ,בוס נ)

(חמריcוזבוי" I:'Cירס(יירמדמתימפ~(יחחנסדיד\כח~מוגונrוח"רcקחח ,~זר rCו ("~וכrורזמרמיק c Cע"מד :C:ינמIכחIכמוIכחי,ומחיס(ממרע(יויכיוחיו 5דגוררגחג
} p 'מC רמ(מיזיJ כמ"מ·גבסנומיו(כIוג"גסימןנI ") נימיכסדוקחt: מומססס"יייימכנבדיססכנ~סיסC דיקיס 5ככוןנ"רססירממוC וזבכיסיססחתסי"ממרדמיס(ירןחיס
fו(חמימrון(חרמכטסיודבויסחיכס cכ-מבויס Cרסמכ~נסמרס!:ימוrווססמינ"ימחסמ"כויןחטמ,ן cמוכמנ(pסנרוrו(נימ"ן Cגנבזיוגכ!::יסירר Cחס!:חיככפוחד'

בסנומו((ייריכמבורזבסמ"(קג"מ . (-עג t(ר(ועגמ:;וסמוסרוס 5,ממכמ :!וג,מ(נכן
נספוו:'ווכיןיסס C"כוכככ(כ'כ'rכ(ססס::יסtסם"נזקנמ"כ :cמוס Sמכ'זוימ!:וס\סרמככ(סfכרזנכ('ןמ'ן S'S(ברןרמסור C(מככןןכמ P'S'Sמכןחכו:ס jמגןןנ'מנו cסוס

כגסrכ'ח j ' 5מנונ::קס!:סמכניחמב"כנווסוק'(סוסונקנ כ"וf;:מ v "נככמסגי :Cמככןנכסמומונוררחסכגר'רכנפקןחמfו'וכככו:ןוח S(מן(מסכבדמ'כחמ:;וסרקימככ'
ריון'סנ::כמיממןייק'ס jאלי :ו!:כrוtסמ(מכנחס Cןמקרימ{נ::המרווזסיכחקכמרסס(חפעמ'סב'כימןזוע(חוורזמסמוסמנכ eמ .יפכ(ךסירו:ו(מכחc tואם : Pוזו"
מ"ס 5כמייסכססויסי(כסנג{ Jסrכfועןנזיס(ךכ!כימכ ~ Cדנריס(טח(ימןוכמיירמוח :Iיןזעיס Cן(פיעוס"זכ c ~ע:!מייו{מחיוrכ 5נמ"סרסמתס"ספיריוכי •ח"ס

 ~~ק ~י~
נחחמריוסfונfוטfויגויח Sבעחבנ •בטחfווימגיתרי :מגמיס)(סמיוכחוי!:סכ(ס ~;cו"וגכן!:סו, qרמ C~ר(ועג ס,:!"עונר"~ורסומי(וס"מחתרר.יאהסט

:ררבטמבי:רעתיסכס'ורמ,תינ:ררחתרמיטגיסחוטמחמתחספיסיכ,::ייומממין :cסמ(וכfרומנח!:גרנכ ר:!וf"ע(יוחכעיייו\!ייחס(ויח"כומגי~ומי
 t ':'1 .. t t t, , , ,כגופר'סכו(מ .ג(ויסמכגזןו(וכ .ו(מנפסזק"סדכרבכוסמ(קסומגי tכספמרמ Cכס

גנ;:רע;יססססמיסמןיורי tl {ט;עמרו,סטטטמע ;כרוכרסןיסרממ'סגפנר'סןכ:<מסמזס(כסממזמקרסנפסד(זנרבכןסמ(קכיו :Iוחו Cכספרממ:::סנ
 •מומרזרועכטגחגג .כרחסוותפילין :(מוס')יחדרןגנגסיחגן;כככודפובמיס .נפסז(זכרננוסחכקכככ:;חונ::כיסמכןנממח .סמחככגוז'ס 5כוממכו

וקורח.וכרועותיוסמיס):סימן(חיר Pכר~ןעגגוסיין Pוחיגוסוחךמכןססגחיגמכוכווח'נןסממממכרומסעכ-כדרו:פ"עככזכונככניוןוכ . ::נ'כrימ"סר Sס'ו
ככסככעחי, •פ:רכענרסי:רסרחיטכוחכרכויקרחביסוטיוסרמ::ירייף::יגסfוומרכגזכונע(יוממרומ(וכוfוסן(כיפו .ח"ועו:;כו qמחי :iכו ;jבכו qמר C(ר(ועב

ענ .חסןרביגסיתבנחקייfוססחס t1ירטנחכריי •חסררחיגוקריחסבנמיסתחמיותחגנ .רכוייןחכורועותרי:רוספרקתגימיחי:רכרייתחמכוייו
ניגגתנ Pיוג:ריביגרסיבענרנסנככמווסימרמינתמחורמחככfו'קס::ימבנ .עגינגקןכרככינחחfוורמחחנfונקררתסמסויגככיפסנענוסיססרמיטגמבזס

בחימככו Pנסןכורנוכטגתבטרfויתי.כחסרקטסנסרחיטחכנ •פיענfוככרןרטחיחתס 'וfככתכ Pכוריסככטןסככו Sכעסייססוחרסרי .מיריקטסנחזfבח
ךעתפכיחסוכגן .עיכבמומרמו 5;עחמךג;חכנמןכמסיךיחמריס;סוגיחיוקחסייוככע'פ J;חןמרחי Pרחתסחיסככתככוריסיחככריגןיסחככ'ןכ iסיככ
 .ו pגרחכתפי;'ןכי~ן;וטחסור • '( 1/ימיגתמךככי~חח;פרט(כוכ •ןקורחוכרובבווסיתט~פגיגוירסחסגכפיחכנ •ווסיחיככיכחחחורתחככיייכיעתןממגי

 :וקורחכינןחסורוכס .כורועוגטס'חכי;ךחסורוגס .
נ!חנובעמטרסרנככיחותרככנוסוחיגרבריןחותון-חי Pט(וטרוח\יכיון .נקונררחותוגוטחי!טחיגסfועיפגנוככר •רג'מנוסווחיגו:רככתחחרר.יאהסט

 :(מעייןכ)קימסי'מבנמיוחנונפיקגנו'ט .סוחגיררינינקכררתוfוומו jגסגןסח'רfו'וןכעככיי\יו .(תייי)fומוחר'ננייחונויטונפמות .עוט\יומיף
 :סגיfויגחנניתרבסרמסככעיוכ'נזוכתויסכריבנמוכח " pיעניע Sכריג .ורכ'ונ Sרג'רכfומי!טגיוככסומיכוכייסממיטיע 5 •מ::וטגיונייי::יוואם
סיומוחיןכfוניו!מרקסככגונונ,:ר:ר Pטקמטוס.ומסתמחז\יברסנחיעקכעי!ונענ .חכייומןגוומגכרומסייסוננמרfו .ונמוגן 'ר:מנו::וחומר:רגתוכעליו

חוככר:רגחוכ:עליוןגו'יככגכדוסןכסקךיססיסןחיג'יוכ).(טס::יןחינמכו(ס'ככנוסןפסוק ,י)י,ני pכמ(טסגתיי:רוחוחירנ:רינ·מוג(ס'ככנוספסוקטכ
תרי'ג'מספר(יח S'5·גיוג' ו(~ 5מכמיסלחמר:רככקוס:חתככ~וסגח~וו\ימ~וסו .סככתככןךככך !וחיסךכחתטמיגןמי:רמקוס-חתככ;ו:רכיסקרי · Jרכס'מ;ו:ר

ןוכרחי •גות p:רג;מומפטיסןסמתיס .ות 5מכ'סתריככמק"סטסוחגוסמורס:רקנרותככיתגגיריסיותיו 5 ' 5טטכו\י:רריות· 5סמככקיוסבב~מור\יוון::ו 5ומ
רכיעניוט;יתפעסמור!י;חטכית'לאחותוכ:ככמרפ'ןובבגטיוסמגוהככגכיס Pמפגיגסיסיוכמררגת(ופי'חגנרכנחיסכככמרויחמרוו\יעכסככתיסככקפיךיס
,fויגכמס Sעעוטיסככfווככס',ובביסמ,כסו::ורסעיס .::ועניר::וככ! j',יס,ככוסגי!\יככית::ויוסננסחכוכתכיויככותר Pיריעיסוככחי .ריקיס Sאלן :כוסתתככר!

יךןעיס
 :"טמספררסמרמיגסגוגדונ(«כוגרחוינמ"סימר,,זס 5גכסגו:o{נכפו(יי '(ג qכוגסיס Cרמחי •וכוןעצט~חרס.ן'·ירכנןחנוהכונהאכר
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כקימ,ס'ככ"וכרומאוגמו I'Jכס'rכfכגןכ tiכוכ::י Cודודעסי •וכומגרימכ 6ני :וrכון.רמיסיורעיסכfוינסנכס 5בכיס Cבכt:ומ::י mוכיודבכיס"ינסוו::יבכםיס
 ;~~"~~זג~~ע~"~,תינמדוייקיסנסעריס • 6עכוכטכיו pמ 'כrמ,ס iב :::יוכומכי::ינ::יססי::יסכמוכקr;ךיסני Cוכ I'Jדורוכ tiגיס ..;cימ 6~פיכגת::י.ורייא
מ"חר'ר"ס '"~רכתוך : ]'כrמ,מ "כrגiכינ 6כ ti [::יכידייק::יכiכינונכן ~'כrיי",ינןחייrכג::יי",יממרימ~מרימכותינממר tiוכסקr;ךגימו r •אריאל :ג"ייוג

 :::מוומוק'ס':ווזסספרא :::יrכפריסבכ Sכמנכס::ירמתכרר .ס tiבכג .מואב :נט")(יגגitי::ידיי
 ~.~"~., ג~~:ג~ז~ממררססרfכ Pרר'מסרfגי •רבדכישבי .ת~דבהדן,אמקב'צ~לפעליםרבחיאישבו :"'ירמכיס"ררמדזכfכידרדסכרbו
 :פ"גמזר"(י :סכrכפריסבתוךהראי .ת~;כה Iויררודו,אמואב~יר.אלכמורס:ג1כrכוקכריגרןיו .רןככגינתיח
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ש'אהבשיםאתי,סרכדייגםמעיבייצאיצדקחשבת!רינרכעבורכיחצוקחמרגכיסדנרו Cגדוכ

יהחכסיםזוככווןכמיזועםזיאיבע'יהןעםמתקוטטותרגזבייתיהיינכי"~ע::י Cנfנוסlו
יאמרואםוכו'א'בחסירמעשהיתניאעמה!זיגםסררוהברייחותכ'מסרריכו'.ז::ימכ·ג"פי~ו

מה •ירעיאלמאווהיכ'חמרם.והקשותיםלחרכרי'ספ'קוא'ךהאומרע; :p"l י::קכמ p<מ
כאליחלומיאצלכישיחשבראייהזההחסירמעלתכפיכיזהבתקוןשאחשוב .ו :Iכנככסחרןיגמ

רמ.עשהובכתבומולחרברישנתק'ימואחרשכ!יכל~יכ'כו'בשראינורבריהיהכסעיר c(פיוכרמכ
חבסיוכעיביהחסיובעיביאמתידעתהישח'ורהזהכלחכרייתאמסדר '"ערכ"סקכfומרfועור

S ·רכC כ'מכיI עצסךר.ג.ע •מזהראיהלהכיאורואיחחייםעביניכליודעיםשרתמ.יםדודו!ורגח
יעiלבעיווורקממ'מרנכ!נע"ס.

 Iר Cסמסכ~'!מקרכי
מסרס"כוסטונםע(מעי!רסעסנככומכר'יןנכודוכוסףמפ,ר C 'זוסרע I 'וממימור C (ח"ייכו':<ממחמי
 .כיקייסמכנכזקבו"סמרככ!ורכ'י Sשאני, :ריע:ג Iסכנככי!עוכס(ומ S ,ז-ו cמpסכיעמו l: l·pנ .מסרןננכס
סמיייסככוז Cוכמוור"ז-(יכוממירfוורנסיוס'חמכז,מיכמסי\סנככוזככוזיסוקו::כי ס'<:::וכמהיסמםס

ור"סויי! 1יכמימחן Cמומי;חרחגיןגורייוגי!(נכונםרסfוור"מככודכו(נכו(סרסח(חמממ, C ,1ר D (ני
מוע C (ור pומסמקיס(נכורנכודוסוק!:כ'ג C~פיוכמוחוגמייו(חכיומנכזוט"ומסהממרככריfוסמספר

ם Iעגמוכעו cמיסי)ר וc ~fכסימעככ1Iחקכימ גס(:!מ'רכעכ!: iככ Jמרככורכמ jרrכ'~וחחסמרועסכמח~מר
כ'ריגעכנ::וירfווומע :tםמי C 'מסמגכסםמיסמ!כעכםכחרעמדיכחרכיכחוסיכמממכס .כו'כמוכ

 :מ"ןס"פןנ cמ ! Cכמועיי!ממיכסמססוגכיCוס,)רכעוגסככפר:ומרסח Sמחרמדfוקוםימ
ר)רכם •מכימםנירן

כמייססקרוי'ר!:נכיס
'ס 'iזי Sו •ממיס

~ 

~, tףםו

ןכ"וףר,מוטחא

זכ:וימ,מיב :ע"כ
נחו::pסכ"סםנמרגי
(סכ'מנבינסח Sמ

רבי(ומן:;סנבימימס
גו~מר(כן •ס"כ

חרמר(ן ר)'םגירמח
!וכ Cחיq:כגכ! 'ו,
מננרס Iכtסג'רממנו

:tוכעכורב::ורי(כפר
חיכףכIכרt:ומרס

ומ :Iננב:ככזינמ'חס
 :pסכ"כנ::(ירממ

---------

איתוהאבת
רfכרמרוח'ס :rרס"ר

t: כסח~קS מעכיוכו
 :(מעככע{ורססו
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"כם::יםגכרכיוןמקוסוככגי Itמריין '1כככם::יםגמנס ,וכ'גככיגסקייממי::יכנר :קממר י:: r:ווגס '1דסכריומיכי '1ננבכגממוכמע"פרפרק
סכקfוראי :כפכיססס t:iכככוגגסגמכוסרירןfונכ:וfויכבכיגגנכפורסגו'סרמןגגממכנכםסס'::ירfוסוגסי f/lומכככם:וימובכוגסיוחןרמו

:וגמכמיסגfוכ:וווfומייכ rוfוםגינfוזרריכfורfויגסכבכיגגרמסגיוחימfויירבכימסfומגוזרר~מfו'גרקרקיס •וג'ירבכייכחרבכrוו
ירבכוכfונגיוינכרומיגrויככ,סומייrו'ירבכירכfודקממיrויימרכימככיכ!ררמכfוכעיכסגימםכירכfווי"כ ;"וfוכ:וויג frורמםסfוכfוירבכירגfוכימfו

 . •מיכיםמiוירמירמורסכמימררמיכמ
ואי :גiויכמםסכוכיiומ ,סמרךזאתשאני[דלמא] •ידעיאלמא •מדידו~כ.לה~עד.ארמייiו'יסכמןרכיחככירעיומ"ככס

מכמגונסוככיגיסחין •ירעיכחכ"ר •מ"םפנואומרכוימקדמידחשיבכיוושומאלמחומסיורעיסחיכסו:ונכiויסמרגiויכ
 •סמהfוזרריהמספר :רגופייסובכרfו 5רנשומאלרכיאוומכיהחדריונתורכי .ר:~וס i::!גססמפסריס t:iנרניפמיכווכםוכבכ

נכוקניא :מיממוחזריממכ t:iכגוכהו ,.'יל' . rוכ\!מfוrורוכ\!כפרכל :ודו"קיורבכיסfויו
 :::יגגנכןגפכגוכינרוכקכס • וp ;;fוהשמספירםמתיםמניויונתור'ארמנחמניfוrויון t:iכגfומר rIה'גכיוגקנכן ,'ס
גיכ ,רמוזכיסארנקא :בנטללא,הראץואתאליוה'ויאמרלד)(דכריסשנארמוהעםרכfווס pמוכ'מטהןחזכר::ימרtסגכ

יוכ-.וזכ Pלאמרוליעקבליצקחלאברדם.נשבעתיאשרריקין 5ד:וסמזוחרזגנסןגנכינכרכיזכfו
שבועהוליעקבליצחקלאברהםלהםאמורלךלמשההקב"הבארמלאוטמאיגרfומרי'חייןקריייןמיזוזוןfורזגנס

כיידעידלאדעתךסלiכאואייט]נרףלכניכםiכייסתיחכרנלכםשנשכעתיםגוכיןגfוכונכטהובככ Pרכקוסייוככבכיכ
I , • lו:ונכטיסנכרגהיכומייהימו Pנכבככזרייו ' • 

טיכותאליהלאחזוקי •להולמי'"םליהלמהדידעימאיאלא •הוימאילדן,ארמוסנכטיסובכי"כ ''' t:iגפירוגו'בכקכקכוהס
א"ד •האבואווימספרכאילוהמחאוויהמספרכליצחקרבי.אמרלמשהבכקכקכוממפסריס Pרסייכוס pממכםון
[חד]פפארב[ארט]והא.אינילהו[איגפת](איקפד)ולאדידעיוא"ד •ידעידלאנטעסטמפי'ונו'ס'יוגיגסמעזוןfוזכר

 •דומחיהלארנמאובזעאמשללאמניאונפלשומאלד~רברתיה[מלתא]אשתעיריקיס 5טגנכיiוהןנעזויסייוכוכ'טטטס
 I •יי " Iיכומרכפכי::יסמקיימיןםרמימכfוגי

 •הקרכתנעהרקוברמכבוצורבאשאניוכיגסמ t:i:ווכפיקגומנכרי'סכוסכסס
 :וק<"~סגרמנכריגןבכיס t:iכי 'י::fונכיסכוסמיןכ::יסכונכיכפכי::יסנכקרינכיויסיוגווכi:רנכסכח,יכניסגסשןשבככיבכסfוט~מס'

הכיתב

חיינילאיכיזחבעגי!סברתםחיהתשזאתחא'הךח.כמיםטפיששמעגו
רעייגוחיחזההחסידכישנארמיחייגוהשכל •חחילקכנגדמדכריחםמקש'ם

כנגדממנחיחקשיתמספר'דיחיאסכרתיהיתחוזאתסל,קומשבב'העל
כיגבואהכרמותכחיוסהיידשמואליאבוהרזעיריסעשהיגס •החולק
 ,צרדקחלוםמרם.אחרכלםוחלבער,םהוכקרוןהשבתעלמצטעריםכהיותס
רש'"מרברירגסאחרים,םלגרועגיכ'םכחלומולוגרורשמואווואבוה
בעגולהויושכיםמקבריהסחוץהסכאווורכגהמתיםל"וזרמיוןשה'הלמרת'

קטטתע"זהלישקרהשמםב'אפשרמספרותרוחותב'בחלומושראהומה
כזהגרמזואול,כבחרות!מתותבשיסלציירמחשכהאותההכיאתהואשתו

גשהמ.רכקראתתלהמשכעםנקשרהיהחזהיהחסידינשמהריחנפשיקלח
ךם.כיגה.ררוחהיאלזהקריבחוחייתר.רנשראיתא',וישעכדסתאיחוה'ה
ש'במחצלתקכירהחיאכאיירהוקחיירתהיאחאחרתאכלחיוניתבשם
איןזהאיזהיכשרלאשימעתאזוןעליאם .הצימחתיכפשרמזשזהקנים

והואהשמועהמזהאמוכ"ררושביר'כוויעלהבטל,סרכריסב'אטיבוםרח
וירעווכסוקעל '"רשכחבוכן •על,כוומצסזגייםבצערכויודעיסשהמתים

למעלההתבובהזוהרסאמרבראהיכ!בקברמצס'~ינסשהאבותמכאן 'וכילבו
רקכהק'ץשה'הבולהאמיןובימלאכילאכיסהכיאירחשבתיבווגם

ראחיירעת"דסקטראחדכיריההיהכישנאמרמחמלכדמחזהאוכחרום
הקברותבביתשכלחח"סגינזיםרביתפעמיםכיבפיע'חיחשכ!יומרראוי
סעל"תאגניזהיגנזוכירילקחייסאירכיגוילשסמזהנמצאואי',ח"תאצל
שחשבוסל,קימשבכ.רו!ע'ירעייביחוןשינחעל,חםקפצחכךוביןךכבי!

שכתובכפישראימהראוצרהבעתהקברותבביתההל,כהבטעםבהק'ץ
רמוזלכא ,לאושסעכשוס'~תית'ראו"ויוכסולראשתכחש I 'ומבמעשה
המאמרבסוףככתוכוכרכאכשכרבלבה'ולאההיאצרהבעתשםשהכאים

כחזירםרסית'רס.ופושט'םכשריסעצמםםימראצבועיםקצחםה'יאלא
הוהחייאא'בוןרא'תיאוס"תרההואעלירס.אמרזהבעכור •ארכסיבקרכם

 ~'צבווזהמחשבותי'ידעלבותכוח!ית'היאכידמלכאכשסאומשקר;סי'
 :יתברךבשמוכמשקרחיאידר.'זחמכירא'ניכזמרי

 .הרי"ף .
מירידעיfכ~מח " Cסר •וכו'זידנכיאלמא :מיו..ידעו(ח 'כ:ירנכי~מוסס Cכ()רס

ח'מrוק ~ג(נכמדקממייזנכימ;מח ""וגחוספותו CכIכירו :Iויפיריו Sוורסייסג'ןור::רג
וממנ Cו::מכיכי cמסיכי " C(פיכגמיועוד . '" :rמפרעפימריוממ C"ירוזfוס'ומ!:מע
נמfו'מג(קמחימ(נכג(וממרד'רנכ(ממ,חמיח'כוימ ;rומסימר~סtוכונכ(יס ' Iזמרכ
ס'דינכסגורסמיכומקוספכומ Iסכרכימירימו::כיגמגכfוורסורסייסכיןמ::וכמידירע
 Iומרכ'קדיסדדומ)רננ!:וס~ומקחמיח~עג(דמט(פי 'חסוסכפירו!:נמר(מ '" :rררוכרמם

ב«גגממרכמידסכמכיו!כחכחררורfכ,)רייכודממרי ' Pחסוח'רוו " Cגרגי:בכיממוכמ
ורסייסני!וכ Cממיירעימ~ממ '''פר!:ככי Iומכר'דומסרקדיסגחנחרכ"כוfוpחיח
דירןגכימר cמוכ :rמז;מחםככומר n'עכמיכמ Cרממ:וס:יומרמייןדמס ~'fור,~ומר

fרנt: מסממיסיזנכי~חומ,פרכםורייסמססC וסC י'וחיור!:כוזו::מוח~'רנכסי'יןזומסכחגןסס:tוfכ~מרוריגכימFו'דירעיורחיC כוררסחמי~'זנכסכורכ:ו(ססC ורסייסגיןוג
 ' Iינמותfו( :eיכ Cזורוכיו!מ~וג(מדםח{מכסי ' Iמ:כיו(חנ:מומ(מקוספכויס Iמכי'ס'ו :Iמפכ'מנחס Iירנכנח cכי cומורסייסזורימככייומיוג cמסי::ןמומ( :Iגכו ;Cע(!:קמ'"כי

 :נב(מfוגססוח ,'וZ:רממנ :Iרירנכס Iומחוןמקוסטכוקזמים

יוסףעץ

גימfו וf{חוסופחמפס{קוסייחס.מקוסומ,ן •:ומ"ס Jכ'מסוכמי'וננימ{ממ וf{ו.קfותיח{עג{מוקממר .ידעיאלמא :כעכו{i:יו'וסכ'סמקכרי:וסמוז
רחיi:י י:r iמ Jומ, .כעוi:ייכע{ממכi:ימימסוכמספרומפרסיס . J '{פרס וי:i{{מכו ~,fונ{ .{מ{תררוקמדi:יייוכ . וי:i{וממרקדיסרומi:יוכ{עי{{סוכ" ' Sמ

 :סימותוידעקמתית{עגבר OOמדק,דעי.מ{ממפירסו ז'{ונעו:;ו',·מi:יוידעי " Jונכסקוסי' י:r iמגסמרורסיי(תוrכפות~.יודעfויכומו Sעדi:יוממקויס:ויס



יטרףברכותישי פרקשמתומי י IIרש "י IIרש

 'פ'~ ~'~ר:ינימו(ונחורפסח ]: "rכרף:יכזקיןנרפקנביטיןנגר""ריכן 'י:נכסיגtוגחיג"יכיtו~נכי~ •נכק~ק~ומסוהמטים :טמוכחחיtנג.
ר\rו tAירונמfכיפ'וננכרוו •רטו!רtורונמממ:יוקןכןרמבכור"ירוס~"'סר'"עיוחרחוכחסממונכסכריגייסקכקכוהס '1ונכסעיס,י:י Jונכסי,עוגיס
 :וfוה:י)כירממכמעכי:י;:רמורi:י"קחווכמממסמריס;:ריר כf,fככ,כ1כ Sוכיבכ :כניכסס •~רfכןרפעכיrכfכס'יוליםנ :vוגסכגף~סערהסווכהס

 •:בבעלתגכקכיfכ"מסנרררקהני"רכעיכנפ,נ • ]~ר'"יי[(ירסי)רניככסךמר\מומככ"רמרסבני {"חrסכררירכ Sממסגכנכהמ I:i:י •"ר,"וה
ט~ירסןוו:) 9(ררiכrכpיס 'וcנכפרקהוא :כרנכןייררנוג.רכfו t:iכפי~ג
רחעיס t:it:iכ lככ1ככיסרור rנכסערי t:iאורהמפסרכללויבז ~ירן,שרביאמרשםענוכס' iD:ינכככמנכןבכקכימ •מוונכ:ייס

כסחןכסםפסrכוגחכמגכסכtופסחיסשנארמכביהנםנופל ח"~שלמחפן ~; '1נגסר'ןfומס •קין pמ:אי!עריו!ר
 •רמ; ti"ימדסגכעל :גרמ!רטכסאתה'יוליכםלמלותםעלוהמטיםכpה)(רחת,םמגדכר •נi:ייורrומtכלא :וכמסר;:ר

 ו("ר:;ו1וכי;:רסככמכמגס;:רי'יגכווכר I ' )'ר:;(בוכרבר ~ t:iברפ""רררfוכ t:iיבכי
 ר:;י~כfככפס ~כiרס) r(ינג.כמ"כfכ~ t:iכבשעהאפילוא •ישראל bעשלוםחאוןפועלי :מסוזררררענר )א(Xור מכI:ifכרפע

םזררנככרוכררמכ I:iנימרס[בוככס] •חאוןפועליתאחייכם Iיוקישראלעלששלום t:iסעכfורטוכסכן •נכרכםית
[אלעזר :1ככקכימורעfורירממבורכוכ~שערבת"חראיתאםישמעאלרבידביתנא.ררוכיסקר;:ר] ti ~[דוגאס :וכר,נכ;:ר

כנכררנוכייירכ vו ; rכ r •ספרפןקחוכך]כןעשהשמאביוםארדיו,רתדך,~אלכלילהעבירה;:ריו t; p / '1טitסקו;:רוfומססיוכס
 :סידיסfכ:ז '1נ;:רוזריסעפ"כר '1ובtורנ •תשובהעשהודאי~א Iאס"דשמא •תשובהג~~ח~~'ד,חריכוכנכירמכעכיוןובוכבכי;:ר

מקוומתבכ"דריב"ל.ומארלרמיהדמחדרעדכמומנאיושבגופודבריםב][וחנמ"אלא)ארמןלארבח(ארמ
ואשכחרק.נפקתשכחלכיא"לחיכאאלעזררא'לבמשנתנושנינווכלזחרבכבודעלמנריזהיוב"ד
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 .ז:;בממfומרגכומ,ס 5יוכיוכנדיסו::כי .כי'לא'"למיסקבעירהיה "'ררסיניהסישתסיטקאהוהאבאר' :יגי'ייסגניפיסםזוינככפוסמיסמחסחזוינכדרירונככימגינסכקייסחו::רכוכנ Iנחנכ
 :נ'י:<יוחיר Sמfווחסני rנ rכנורסחוינוזו Sוrוסכ(מחפ(נרסמויסקסייסtיו::סכי "וf(סנכ(ייסנדכריסויסר'סכרחחסמיוס Sמגר Cיימ 5 <::מ
 .סגמונו:גר . <::ו 5מ
נופחח:ג,כומל .כגסמ!ו Iחנכן:;סמגימףס Iוחפזממ:;ןנמנ:;ן Cגיו!יים pכניכוכמויסיסנמ C ,וערי:;ןפרכ::יס:;ןנכירניחכיfויח'"וfוגס .וח 5:וממור eונככמודזכס:ו 5רוfויט :rמיחכ(כ"כנכוסורנכ::ו

כןס tו'סנרג:;ןגנרייפגיסימח Cכנ c'תכ[ככד:וכססינריונווזכ:;ן .ימכרן:;ןירכו rכי 'י::כמורזוידוכמנמסחפ!ומחיממזנכנ ן;: Hקסכמי( I 'כוימימרונ:;ןעוכסחידסוכ:<,פןוזו' Sכמייס p ' מ;;/

יוסףיו

כנס:בפסמיסנכס'א
 Iמי('נכ"נכ"דיף
כזו tגנכ"כ:קכיייף
רתכנו'מ'fוע"fודף
נרכוחדנ'נכ " pדף

מופpחמנכ"מ:הזע"ן
 :כ'פרק ,

--~-

כ:דדףכרכותשלישיפרקשמתוטי 104 שריירשו,י

ין tiעו::ייו ti::ייזרסכימ ; tiיפוס Iוגמ •נפגיס tiתכשיטין :::ייממיס
::ימזגיסממונקנין tiגייר::ייזרסכימ ); ti (וגמ;יכווקנין;נגומי::יס
גכו~ 5מ •ו::נחוזמכםיטיועם :~זכייס ס~~דקקו t 'ם~מגויfוומוומוחניו

 :נכויוננכוחםכסמכ~וגכניי~~י~ויכפימעלמומס~נימוו~סנכיד Sו
 ,,~נ::י CIמנו~טפחמס . t:iוכק"לאשתו

 •בכיו::ר ר:: tiכמ:שוקככנר::י tiק"יקימ
 :~ק"סכמסחוגון;:י:רסגכמ,סכמסמ

 :עיוהו.ומ;נהייi:רןגהינ •סוקגלי
ננו~קימ י::~נח tiננרמ •ערנקולך
 •מפכיוהותלה :ימ CIממו::ים"נכ
 •יםונכומדורשי :חייוימכוני:יד

י tiרוי •נהוי::י::יגכו;יסומיס tiויייס tiק
 ר::;והי::[זה :::יימו::רימגיסיגןחמורומ

;וורמוס;מרסחייוס::ימןי::י •מפניו

ם::יי::י;פיfוכיוגימ::י ר:iיי::;מ •מיגיסמשתמיט :חייו]ימ;ו ti::יכמונ
;נימכככס ~י~כמכפיגךכוומרסי::יור::יוינכמו,וכעכומחפזמנמיני

 : Clנככנכןכ •:ונתעטשנכנרנג."דנכנרחזינככ!למ.יייכי~ואשמע :~דוכיס
םפסק:~מקןס • י::~פה~וחוזריוח:"מומוםוכרףנכנופו •ר.,.וזוםיג~~עד

מופסקמר::רמ י::;פ,..ן;י.כומוואומר .
יס;;פיןגi:ררוחבכ;יריגנרובכומרמלומרשבפניםתכשיtפיזעםשבוחץתכשיtפיז

 :עו 5כממז::ררניוכומרגמי;::יפסיקכאילואשהשלסtפנהבאצבעהמסתכלאכליי
חזקיסםfויגסנזרנ;יס •::יםומנחבליילול'ל
גכ~~גכוו"ום;יו::יןכ::יגמקכוחיסמ;מאתקרובאשתואא •התורףבמקוםמסתכ
כעגם:::יומנע~מודנויבכ-ו,ו Clזמףנכס 5עשנאמרערוהבאשהשוקחסדארבאמרשמע·
גז::ייiנס tiז::ירגויני; ti נ.י::זי::וברנרתגל(שם)וכתיבנהרותעברישוקגלימז)(ישעיה

נחבליפייסויוכיס:(ו::רמוס'המריגובכ;יוקולשמואלאמרחרפתיתראהוגםערותי
עוןבכ;י::יסגיס tiמונחגסהשוא.ג;ונכיומראיךערבסוליכיב)(שירשנאמרערוהבאשה
 .);; 1'"מיןמומן llמiכ~יוכמ ti ר::יי::טוגגיויי

 ." 1 "שנאמרערוהבאשהשערששתרבאמרנאוה.

תלואיםחייךוהיוכח)(דוניםארמוחפורותדורשיכ •חייולויתלותפליוחתולתשם :העזיםכעדרשערךו)(שם
 :תפליוהתולהזהמנגדלך

רבדאמרישראלד][לארעא(לארץ)למיסקבעידהוהיהודהדרבמיניהמשתמיtפקאהוהאבארכיגרובשם
פקדייוםעדיהיוושמהיובאובבלהכז)('רמיהשנאמרבעשהעוברלא"ימבבלהעולהכליהודה

דקתנילתנאאשבחיה.אזלאפיק]והדרווערא[מבית(ואתי)מלתאמיניהואשמעאיזיל.אמרה'נאםאותם
עומדהיהדאמריאיכאומתפללוחוזרהרוחשיכלהעד Iממתיונתעטשבתפלהעומדהיהיהודהדרבקמיה

ואומרומתפללוחוזרהרוחשיכלהעדוממתי!ומתעטשאמות Jדלאחריומרחיקלהתעטשוכקשכתפלה
רמהובאחרינתובחיינןובליתמנוחרפתנולפנייוידועגלויחלוליםחלוליםנקביםנקביםיצרתנורבש"ע

 :דייזהדברלשמועאלאבאתילאאילורא"ל •שפסקממקוםומחתילותולעה
ובאקוראהיהשאםאלאעודולאק"שיקראלאבמבואותהמtפונפותמהליההיהחסדאדרבבוותיהתניאשם

ונםכ)(יחזקאלאומרהכתוגלויזליו Iביהושעדרכיכריהברמיאשארכיאמר •מאיפסקלאפוסק
 •השוא ,כלי.כחהעו!מושכיהויה)(ישעיהאמראסי Jר •כהםיחיוגלומשפטיםטוכיםלאחקיםלהםחנתיאני
אומרהכתובעייואבהוא"רשכרומהפקס.ואםבזההודברביטו)(במדברמהבאארמאהבהבראדארב

 :ימיםתאריכוהזהובדברלב)(רברים
יוסףעץ

ויןוכ::י .~מחוריןוכגיחו י::יי::~פכיןוכס~וסיסומס~סחפ~~פסחחי~סוכקוסככנך :(מע'ס)~פכיוכחפ~סעומךטמJרסכפעס'קכיךטמורגמממרססמ~סיסכית
וכסייי)וסניו~יונס).ויכיי<(יניוכפ~חן 'r~~ fויייי'וגחוטמ'ן~נמייטפוסקגמוגחבסטפחטעסככגיס· tiק'יקימ~ממגו~סטפחמס .ו~קיפכמפחואלא
ססמחפ~~כגסוכסכור~ומי ti '~פכיןן~מ~מחוריוסי~וסגחכסמסגחגוי~~סתסג~ tiמ,Jר ti5ב . ~.עיוס :tבמ:שוקסחויףמקוססויטפחךסיעויסגיח

סטעםגתכומעייט .יוסף)(כיח~פניומקוס~וומ,ן~וגמ~סמוןמחפ~~ג~חסךמרכקמי<ממ,ניחמיסוסוסמעייטגוחג .(יפיי)נקיסחו :tגמגוו
 :כימזקמכסגזכרחפסמכסזמורסטטכמוחותס ""ךסוסנכטוסככ~פגיוטחסורטגחככסרטכיחמחי Sטככעך .סוקחרימוככחינכרוס::יוי~גסוחוסירךככקוס
::ירומסיגכסעךוככככחיןךקמככרסגככרמככנטון·סנסטפסקככככקוסומתח"לחסיכ,ךטוקסטיזככיט.וכפיעגיככחיטגוע Sככקוססחיגרךחעיפיקככיכ

רממחיןקממיו~מ .טפסקממקוסומחמי~וג'רכטיעומומרומחפ~~וחזורחכריסמר tiמיוחר::דרסורמקוסט::יומנכנמטפמפמרחחפי~רמסררחו cכח
מוויסיומט,~סמחר tiמסמע .וג' וti 'lיגומומיומrכפ~~::דרומסיכ~סנכךמפי~ומסיימטפמפחוחמפי~ווק tiךטקמי~ ~'כי::ט'מעיקוטיחמrכויזח'ג

פטק :Iממקוס ~~פי:iמ~מחמי~וממיגוג'יגס'גכפסו)וומיומחפ~~ .~מקומורIכjי~פון::דוfכ :1מומיחממ~סוופסומ ~' Pמסי,חג .חמורוrכ:דירשיכמסמו
חגימוספי~קטוטוב~'גיוטי'ו::דסמ'ק::דביחפסק 1 " .סטויגחב 1 "חוי::ו~זיייייפיספסיוג~ומימיג~יוחוסו)ו ('Iחומי iמ~פוסומ :Iמפיפיסויס

ךנקטיכ!נכיי tiמ'מזורן tiגמ::דממכרמגנ .עיקיפגןייסמי'חכ .וטניסעיןכערודיחיחי 1 " .נסי)וסומרממכיטיגןיס ;Cמפיך~יפו:ימס .גכג'~
 :כררגחימס'ט'::ירמנכ~נבימרריועמיט .~מקומרזוזורסרוכןטמזורג::ירמכיסחקרמוכ'·סמיךח~ומיסמייןוסיו:שנאוטמעייס)מרכ~יוח(סומססומר::דמר

מס~'פינסי(רככנרגנ,סרמיוחס Sרנטיטסז.קרםסומ .סככטכרפוחכמכואותו~כמררס .) ,' t(ומ~ככטס .:ונתעטשטככמס)(ט~מירגו' jנכיג'ממרח::ייחנחריס
כמוכמוחמיסיסכך~חנרסררסרמיטורסייף .ק'טיקרמ~מ:המטונפותקיט)סרכוןמוככריסמ,ןךנזסמ~מח .ממיזטיכמ j::ירכוטיחמרגמןכגחרככי~חמטככנכ

 .וג'מכיוכסמומרס,חגועל,י :קיסויקרמפיןע~יךיווינימסמטוכפוחגרמס~יןכ~ממוריוסו~ןטמינומסוססטעסכותכ .~סיימס tiספר'ךקךקוכן
ו~חיוחונ~וכ{טגווח Sמ~ונסגחי~סייח ,וגסמ~ממייטגסייס~פי{ומייסקיככסי'::דנרימ,rכגייו .::ירוכו<ומר:יחככ~וחכייןומ,ומךס~גגיויווע
מיסויסיסכמקוסוס S::דמגוסמקייס .ו~מיוחונ~וכנטוגכוו'כטמויגיגמיפומגיוזי{,חניי::דממב~ .סיונןמומימיונוריסמבגמיממע cךמגיסק

ע~נסס'ממrכ ti~עכווימויס'ממכוחרעומכמימגעג!:~סיוח{עכמויעוביס ~' Sו~פיו .סיונוונסנסךמומרכפסיטוחטפסקוימךףטיני :tגטמכמחי
 סד::~נחחימנירגסזריט .רכרמוחר~מטפטרנכ~פער~חס'וח Sככז::דטנרחס ~יזו::יפרימגוי, .עיססרוזויכמע~נמיקמ,נוממח~מי~תממסיקיס tiךס
חמדירגסזס:יכרכרסכרכות)(מעיןכססימירכ~וככטפטיסטנויס~ממקיסטרכךףככגרפר .סרומטיג~סעד :עכי~ק'וךרסיכטטיעמחררויי::יוקמ,יס tונ

ו tiפירווגרמס(רטיי).יוכיסחחריוגןע~יוטכז~רחסזסנוורכטכי~ .ימיסעדסעחיקור::ימזונררסטרר .(רטיי)טפסק~ככקרס~חפ~סרמוזר .רומממרחו
מחוךךניךי~פיכן~יסייוסי~כזסס'יגיגיממיפטק~מוסקויסךממריכןוו ti ~(עכמו~::יעמידירג~ומיןכ::יוגסכוכטער . :t~סחעטיכשק :::דריחטיכ~ס

 :יגמ)(מ~יסובויפגיויסיו :Iסכייךמפגי •{מנפכיומכנ .~מחייוסרחיק :וסממגי)סימכיס
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יךא)יהיי[ע
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::ווממ,רי::וןכפכירפ'וט'מכמיור::ו t:iמיןופי'זופכ::וון t:iמכמכמכrוכרומרסמקרככותסfכמ,יכ::ווכמירכריכזר"קמסיק.כר"יןט'מןקאנרהם
,דמיזi:יומיובכ,ייג 'ו,ובכורקכובכi:י ו::';גתמכמכבככממתפכ::וזויור::ו tiמין tiגמימרכי::וריו PSרמיייג Sוזוקכi:יממומוסףזופגתרחכמ'::ן

 ן::'מרכפרקבככירככפיט'יrוi:י tiמיןמ t:iמתרפרג,"מוספות .iAירכריגרורוזווכחקרכרכתכנרמוסףנס,ככמפכותתקרכ::וייכמרחג:"תקרכסרמכומ
ti י'כררסס:וקגוrI וררגכגגמקג::וכיכג::ור::ומכרוכמ:pו::ררממכוממלמ'fכi ויS ימS גחקt:i ו::ויה::ומיגכסגז,רסגמגייןיונ'וח:ti ו ו::יו::יור::וfרםפ

::וכי)כסיחומ::וימ::וחכרורגכס,ומרכג,הפכוהנ'כ:ו::ופככמרסרין 5pוכ i'נכ
וכפ"קסיחופון j)י 'ו::גכפיגזכיכ iמרביעיפר)לר Jהשחתפלתיר..יס Sגממרגכרכוטרןו t:iגקייסנכ::ויוס

tifיוגו' ו::חיכ:iיסרורמינכורכורמ:iמכר' l "רבכr י 'ו::רכפכיti רפוti דמורמייחוti מבכ
קכובכ::וחיכi:י ti fi 'י:iדחכחתפכi:יון tiכאמרנחינאבר'יוסירביאיתמרעיבכודףעהדחמרי'ובכרכיתמכור::ומתפככ י:iיי:iכמי

רi:יייכווגו'וrו tiגחק Sימ Sו'מ,גתיכi:יכיחתקנוםאבותתפלותאמכמקייסיכין tiתכבכירוכ,מפי'כיומ)ו
rו t:iכחוכ 'סו((ו::יר..ניוt:i t:i itומ"קכוגכ.(אנשיתקנוסתמידיסכננדתפלותאמררינ"לירכ Sסמנכi:יכפיגמדרכנכ::ומטמ i)דנכג'

פרקכהימ::וגכ::וגין::וכיחו t:iממ::וס 5זכ'רוכוהגיוחסיןכספרכו"גס:ו::ופככגו
ררגסרגןמכרגכמר::ומיי::וזוfויןמ:ג"ותניאחנינאנר'יוסידר' Iכוותי'נתיא )'ירשכיתנג.גפיזריזיומר ו::יו::מ::וס iכf'גמיכישר
נככיווכסמוומחרכמקוסמירוזכגהוכדרביכוותיחתניא •גויבויחושעדר'כוותיח.גזוגוט'יורi:י tiראין : t:iע"ט'ר" iמ

תפכi:יחכחיח::ו tiראין :חחרכמקוסשנא'שחריתתפלתתקןאברהםחנינאבר',יוסימגויח "!ע,רכפ"קה'מ::וi:יתוספות
תפגi:יחכח "'ח י:iזי:iכמקוסר"כ . ',גאשרהמקוםאלבבקראברהםוישכם )ט'(רבאש'תורi:יח"ס tiע"וג'וגו'ח Sמו'הפנi:יר:;יחi:י
 י:ti iכקכ:;וומכחגחחיוגכירי-חס" t:i "מ,לל (רחיגוi:י;כוס'דכרינככרi:י tiורייכפ',תג

וכ' ו::גפ((fוכממיגוויפגענכימגגוכ'חתפאאעמידחואיו )'חפניאתשםעמדגי'tביח::ומ,ןרפירוםייג Sרמכ"נכחוור
יכו tiגחייווגכייןנכtבמגגרהרהי:וייכו(ותעצרויפללפינחסוד Iויעכקו)(להת,םשנאמררכורנככםוןו rיח:ו tiיfכן ti ~'מיפרק

פיקשנאמרהמנחהתפלתתקןיצחקכ •המנפה)fורס
יעטוףכילעניתפלהקב)(שםשנאמרתפלחאלאיחה:שואיוערבלפנותבשדהלשוחיצחקויצאכד)(רבאש'ת
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התח'לאותםשואהביו!ר.ומ'ר'ובכבסיהמאמומתחות'ראה Iוכןחרבראלשחס'דאפשראיךכ'והואזהבמאמרסתירהוכאירהש'ראהעללהע'ריראוי
חזק'היליבראהימציתתורהלמדימ'ושכלז"ר'בשלמיתיכםי 'וכיביכהיהיהוגםגיהבסשלמפחרהיבכהפט'ותיבעתאוהיםמראיתהריאהכזה Iע"י

 :הערהבזהידיומצותתורהשבעבארועד Iמדיסדסלךה'ותושעםראוי Iוא'סוכהבמסכתוב'חודחכמתוגודלהזכירובתלמודרביםבמקומות
יעקבעיון

גנוספןיסיס'בכסומר:יפסרי י:פנ::!ססס Iוכגדקוכות!:נע:י:ינינגזםגבכסב:ימתפככיןככור"בכרפקכדfוימfות:יור:ינימנ:ינ!::גחוד,"בכנמדרו::כזfויתfווגו'כנחס'נר\כ
 : :! I/בככמגיככ 10ג!::געוכדfוימfו

יוסףעץ
ככינוממר Iו~כ .יוימורעססוח ~~כ~ורנכסנסיחותיהורורקבמקומובנו

 .ירממיביואמ :(כ~ימ)סנסיחותס~כrכחן::דיינו .י::דויכככ~ךקי::די I~מכrכמ
::דתסמסיסקיבנכ::ד~פתמססגינכגיו!חמןתעסרס~חרו!סנכססח'ןימפריבס
 jב<'ו~יככסיגן~יזממותעסרסוfויז .fומותעסרם~וסfורון .fומותנכםרם~

ס~ככ:;רנכמויגן~סיס~חגסגכיiכוטנfו.גיו!נוטונככי!טסיורנכיי .חמותנכטר
ר fIו~יערבי :וכ'~סתפ~~סתמי~ .כנכםותמסיורעסיסו~fו .מתנייטוסיס
סמתפככפירוס:כמאשרי.תיינוניסתפכתו.חי!קבעתפכתוסעוססfוומר
 :ך)'rכקכימ l 'כr(חירממנוכפטירומבקססהיובמפניסמתפ~~גמורוגס.במ
חמר::דחסרבכןךxכריכי,פרימסיסרח,תב .תמככויס Iב~סוחומר::דסחיכוכל

 Jנםומ~fובעיוכfומפ~כתפ~תוסןיכמסfוויעגיויומכfופיגותמכוכיס iב~סו
קיrכ(fוירנככמןנכ~רממיססמנקסגרסנכמתסירנר ~יר .עגי~בכניתמוכגיס

נככיו !'וfם.חףונגזותכפתמ::דמנקסגרטתמכוכיסנגטוזינרוגfונכנרוfוססגיג)
 :ויגנכחכינfוננכיחותרווייסווסממנרכסטור ~'Iככגתמכסfונכ(fויר)ו~ימנוימננ'ימטמנכ·וגווכסתכפככווזור jוכר'תפכסתפכתו jח'גמסחוי

נכג .

פמס~ס!:חין!:~רנריס I טו:!(!ו .פסגסו'גדק'ו Iעעיי! Iייורככן '''ע Iנע Cפירז"כח~יכועסיוסידרני כ:: IJנמ .וכוןחושעואומרקצרחתפ'המתפייהנונהאמר
גפמכסכקגיכורמו'וסככסגררן:<ערור.ומסמעט'ס iרכר' ו'~' iכבככסזורזבכ,:י rומג:מ'ססחנס'ס "קסנrוכככ"~ג Iס rייווכככעטמכמסרגור iחורסרגויס

ן rו(jוק{;י .ככי('!פעפועיפיורכ(כוס'~ונחכסרונסככסת ' Cחככסדורכייכוהגיסמפככ ({ Dכ~ i"ו:<יסעכי~יסמכמרג;:<נ(!ריסונכגכ(" Pגגכוררן:<וככיסכבכמ'~רמכככ:«יוק

יוסףענף
ירנר C:זככ~ומרעכך.כססניר .ממכוכ'ס Iבכ:וחומרסחיכו :tככממריירבבועט

סגימווו :tכמכועמ .סרוגרב:יסכ'ף :i1'tככסfוכגככוגכס.'מח(פוסמדסמכס iסמ
 .ככעיוככי(כסומכי .ככרעבוכ'כ!::<ג'עכירמס .כחניוככערימככר Cנכככוממרמווסרככמ

מ"יןוסחכי .כככככוככרמסדר'ידכככככוקוכ .נכמתויכ'עספת'ו :t'ק :t 'מססככ
כמ:פע .םססכסרגייסקו(ויגניכ Cנח"כ :tמ .עכיוt:גגמתו Iנכ'ככמביו :tכגקנדנר'ו

כfו •סוחfוכזריכממרקכוכוומריס .fוגיובכ(דנריסמטימגוfוכיבככיוכדיןכממרבכס
fוכ!::ממרוגמס .זבכתfווחכווכמדוייכ Iרגותינונfווזfומעכו:ין .fוווכגןעכירהס

גנמיכוממפכמו!:תכיכימן.~פכינמפככנעמזוסחזסבכככהיונכיכון.קנבכמפכ;כו tמבכ
ימרמסfוזכי .וכרכסבר Cכנכנממרןכמונוקוכו .כעומפמיו :tרק .גרקועכוסרוח

כ! i1וממ Cגככרר(וכככחמרסימוימ,כו :tחע"פכחכומוב"סגככקוסככמתרחככ'ס :tכככגק
נfוכח:<כג'מ,סכ~ 1 ::רבומ:סז:רסי .נורחומגנככוסנרכ'ס Iמ, :t~ככדמס nכככחו
סרחויככ!יותרככעט"fווכוויגגיסקו~ומrובר:י'עו Iככמ .תחכוכיס) I:ו Iגfונח

סבכדר Iבכרניווסמטימסככתיעסע"דמפכמועכ'!יסיכ .סןכפ('וככתכפנ(מכחפ«
מ,כו :tממרירנכןקנעממיוזסו .סןממממוהכענמקמככרכמגיבכו:<טונכורמו :tמ



נטדףברכותרביעיפרקהשחרתפלת מהרש"ארש"י

גגנו~גגכי~סמגגכ~כפוסכיןסניד~ו~כגמוו~ •גוןגגונו~כאשהגג/,ורס-גג~כווף iPוסממחמ~דוכרומיגגד~מגח~תפכiוסמסi:יסוני
וכסוכעגמעכוורפוסחג IIויכעווווג/~עיכר'יגמפ'יגוכיוכרמגטויךוכמ :'יענורפריסתגוכו .::יעכורפופתבכל :וכן r'י[ועכו] )וכר.(ויעומגס

פויס::יכגגר::יייגווכסוכעוחסגיגויסעכוווכגמ t:i י:: rכעגיןמגמ pגפוג,'יוכפוכעו'יגי .עוכר::י][גמס'יעכו::יעגי::יסוכiנוכגמסמiנ::יכסע'יאפייו
וכוכרוס,ו lpוכפוגומ::יכוןועוכו'יעכו~ר::יייגועכורכמגחסיסוונסוכגג'ינגויסוגי::יס Sגכיהיו :כענו~גגכיו~[גנוו]יבג-..נורפוסחעגיגיכג,

גמס~ןונוכי I ~ויהענו j /~גמיגמ סת;::נסגג;:ר ./אפי :גגכיתס.כוזוסכפגיו
נסמיס'ו/.וגן 5שהו~'גגונו~:(נגמומ)העבורפרשתבכליטזראלשאריתאתעמךאתןפווסיסתסותענפוסהןו tiעונריס.וכ

נזירהןגפיר~ייוגוגן 5רעסתכ IIומראמרחסרארבאמרהעבורפרשתוכו'.מאיסס jסמימיס. ::tכוגו 5ר[עשה :כענירס
מגככימ Sמויומיומממווכוכעגכסוכיסלל L ••ועכווכו pגמגמעגי::יס ו,, 5וומיןחעמ

גחחכ::יסועס'י::יימוע'ימסיו'י rAiא][תממה)(מע.תה '.שבשעהאאפיןעוקכא :גיומ,ו.ג"סור.ו : ו,, 5רעגחהכויס pג
סוכיסיומ rוכ 1ו 5רוכ"ןככעגוכמחתחורצרכיהם[כל]יהיוען'ברהכאשהעברהעליהם'יכריות , IIערוrרסיiובגרנכמ pרוח. Mב

ס IIגמגווכ Pוכתויודעמיוגסנומדסוגפיאמרחמרארבאמרר] II [רבא)(אמרלפניך:והטובוכסטיסחיוהידיבכגגנוו
ותטונiכייס :: I/בככנרוגפכמומעוס~(עבירה)עוכריםשהם ;בשעןאפילועוקכאמריוכ 5מזוורונממכתסמת~עס~נעיגין
פין,ו Iורסעמתסעס~כירמיונעיגין :לפניךצרכיהם .tביהיות] IIר[עליסרמכנגיוימוכוו )/י(סופטיסנספר
סועחסוכעמווכוי IIר(סס)ס: IIעמ IIכעכעיגיו::יוכוככככגוכמח::יעס::יחוכמ"

 .וכןעקמ 5סוכעמומורוק 5כרמ IIרוג'ולמטיסחיהגדודיקוםמככהמהלךבד'נתשםיומרגגיור::יגסון .עתשווגו': ,,;' 5 י:: iמ
מועק::י 5מיוזכרגגיח::ירסוע'יייג 5ותפלההיאואיזהקצרה jתפלי.כתפלליורעיסומ,גס .ו'י 5קודעתם :ייחפכ::י
fופסרוכiופכ::ייוחרפירס Ijורס',וכ\ייפובשמיםרצונךעשהאומראליעזררביקצרהiרrרעמ].[וגמiנרrכז'לא ]: 0ר;י::י 5גפרס

 lונהוiכוכןiנפכiנסוכגג 5נרמכ"רנרiכוהטובמתחתליראיךרוחנחתות!ממעלכירינממזג~:יכעiכגמזגוןזגכעוiככמ

כונערר',וומכחי~עקח 5 5נרמכ//נוiכיגורביתפלהשומעה'ה jאברוךעשהבעיניךהמלן·נייו:חסתגוכמתרוי.לאזוטמ:
צרכיס) ti ( :כככ::יiנס/נ Iכוכןוגגiו tiל

רמויייי::ידורמי/כ Iווג'.וכרוכיןעוכרהתפשומעי IIכאושתם-כמהרהועשהישראלעמךשועתשמעאומריהושע
כסרטומגר rגססס'ור I ,גגג,ג::ימפנגיי Iכאכקשתםמהרהועשהישראלעמךצעקתשמעאומרצדוקכרןאלעזרר'

ו::י 5קרעiנסמגכ::יוכרוכיןעוכורגי Sרצו!יהיקצרהורעתםזמרובוישראלעמךצרכיאומריםאחריםתפלהשומע
ונו'כדור O ~גפסר 5וiרק'ס Iכוככדוןדיונויהנויהולכלו jפרנמכדיואחראחדלכלשתת!אלהינוה'מלפניך

מןנווכח riכי' ס~'::ר 5כפוטיגוכווכמ '.כאחרים]כה~'ההונארבאמרתפלהשומעבא//יחממורה
 :ק l/ורוכוןיר//וכנג"

גגגיגס •ווכ'מ iDנrכוכמiווiנrרלאלאתחטא.ולאתרתח ' lלחםידאסלאררבאוחהיהודהלרבאליהוילאשםפ
ר'סוקגרמוכריגן::יוממחרורעמהמלךמאיוצא.כקונךהמללדרךיוצא.וכשאתהחתטאולאתרוי

מ,ג::יגיג::י pמפיגו::יגוע!כגגרגרריסכקונך
 :וכימכגוכוכ::יומווכ"{יסוככסiוגוי! !"סוrכיס Ci 1 "רו, tiוניןכוכומכ.~כיס Iמכסוררכופרקכרמנכריג! •iוחעמונמר.רוילא :ווכןככנרוזוסונ\י

רקנ::ינכנונו Iי 6וס Pיככיזומסכויניךוכיכוס ;cכנררןמ 5ימסונס~ס ~iככגכחזקת~ררכיסגכ Pכפי •ווכןנקכרן~וכ,ןכררןמ 5יווכשאר.ח

 •יעקבעיון
כככסנכיכממדכינכרוסיכיכימדרדקימנכרממבנריכדמנכריכןס'גרומכעכיןוגןניסוסעככסוסירריו 5נכסס 1=רככמורס .מחטמוכממרויכמממטמוכמחרממלא

כודהיהמנכ:נכרמוfוור"tוrוגיכטירוהח iר' 5כחה"מ Jסדרנמפנמכוןסודח 5 ' 1 "כוס"גוגו' Jנכננגעסוססרוסענספסוקיססוגירוסרנס:<ריהחטח:כחנטעס
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סרסכונכוג"ו)ס':עי(::וככימכזגריכנכ!:כוכfומ lסס fcו(סמוחן .נןחונקמומסיס~עrוו::יייוכעונו::י ו:: Cכמענר::וע~י::וסמ~ח r " ו:: rסחנסע::ומפי<ומחמרסו rי
מוחכוסמגfוינומסקורומגכע"ס ,fסנכימיחר <::כי:: .ס'מפכי,-::יייכוגןובו'((דמרינ 'jמז::ורוח 5מrכמ~חפירוםו i:! •מנחtגחrי::וחמרסנח .מממנח Iו C <(ומוויקקז
(ירס C 'פנכחוחרסננכ:<רס:<עחיז::יכו Cכפופרוחבחונמוכגו.וגנכ,כיזסחנני cע"כמווג'געיבוופרtגrכנגנ ,'וtגכrכנ i:!::וו rו .;פגיןרכי::וס 5י::ויוגיחעפ )ו::ז < '1

, i , כונכ' " , ~ ס.'ג ,י:וC) C סנח .גןגרגרחסוחנח .ובו'ינרסחחיכנטרסס"ו)ס' C נ':חננכקוס· 
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 •iכג;רfו[זםנין :גך rמהקסינ rמכנס!רגיו.מסתכין :גי~גססכיג~ iונכנמ iכי~נכייתי ~ 5זרכ'ומ 5נכפרק •ונו'!רקסינננס!רגיושנאמר

~וזרכ~~ומת~תפכ~ •~וזרכ~כגוכ~נכסנמיכול :ונכרני!ר ~ .rכ"סזרריתגזרימכמר~גמ yוי'גפיסמככננרכגסמנכיrככiככנכנככ~
גסגס .רכגגוי~מיכול :נגןרניכ ~,~גמגגוקורסfכנכגהזרג~"וכנניונונסג~~גמנמורךנו~ , l/נהרונכייו~כנגווגהרננכימנמכמהויי
ערמוכורמiכ~נררכמגנוו •כרגיויםמגרכיל :מורמנסנכ~~ככומפכוrכ.ורמיכוו'~יוסגגמרסיrכפככרכיל(כנונ') :כוו'~רמסוגיסזרסיריס
רמסכוומכררכמנ'יrכפ((ג l/ומזר'יי t:iהוכיריוגנרמרסגגכ~קנוע'יrככפ~
 :סכזרםכ :מפכ~וו:רנהסכזרכ t:iס~ולבואתשיכויזצריךהמתפללרבנזתנואשםפגכווככנרסמפכומנ'רק'יוירכממקרכס

יכ. 5ו'מנכמאחררגיו: Sסמכמ •בקשהלדברסימןאומרשאולאבאלשמיםמס" rJר'גרמנכריגומקגוסמכומר l/כנכ
ללכ~!רפכככמרס~ומסרסומירככר~'יי'כfומ רבישמנהגוהיהכךיהודהרביאמרתניא •אזנךתקשיבבםתכיז ),(להת,םונכיימיזרירוםככמי l/מרופירם~יוסגכ

וכשהיהצבורטורחמפניועולהמקצרהיההצבורעםמתפללכשהיהעקיבאנככוכוכמכרחנכינכפיםר\יו~נכרגימכ
למהךכוכל •אחרתבזויתומוצאוזובזויתמניחואדםעצמולביןבינומתפללמגjכמרקוכjכפג(סיסכמס l/ומפסנכוrנ
שישבביתאדםיתפלללעולםבאבאברחייאר l/נא •והשתחויותכריעותמפנייrכפככיכולס) t:i ( :וק<"כיווכמויוככיו

ללללללללכרקרק ti ' •ורכ'כ r/lכסירכסרומגגכ וכהיוםכאדםיתפיכוג :וגוןיהפתיחןוכויןו)(דביאשנאמרונותחבוכ l/כזרונכונכר ~יIיl ~ t/מ rJס'מנכריגור~fו
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כמיכףכיגחכעיכרfומריכ!מסכfוןדח,כומר ( /Iןכ 'כ!ו:מרר'גדר:;ומומפסיקס Iר Iממסכמונגנ«יוכמג Cממווס Cדרחיחסכופי(ר:;עיסמףמפיס iמר P(;ויוכדנרןיכמתס
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ומוזסימסגסוםכבומומומיותוף 5נירחמנולאכןעלחוא Iבינועםלאכיבז)('וטע'הומ,מוויגו~מגמיוfכווייגומיןומד"
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ונסגווסיך..מחי'םמומםכיטסוומקסרלה.מתקיףאותיותתי iשכיזניתזהמקשדכית •אותיותשתיכיזנינתהדעה
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רגכוובכוטי!ממ'!רקמ,חמרמ,וגיומ 'וגוחטמבכומובכ i:!מסו::וי::ומתחגת
ו::וי::ווכסרטח .ממדווכגגגחיכטמבכוכסרטח .יrכ'דו! i:!כגגוג::ו::וימזגעטוסרסח .רניסכגטוו ו::~"סימו::וי::וסרטתגי .ג'rכמגי::וכ 'ס~·מגגמקוסט~
ממונ'ח'רדנר/רמ Pעמ pסוטח iגג . ~'מחו pגמו Iממו:וומממרן"פ'רוטג'נ'חמוכו::ו .גתינגמממכרסכג~ומכוכפטגסוכגג~כנגסכג~גת'כטמובכמס

ק Dכ::יתעוכ"רח'סגוכעעכרכ'ס .רנ'ס Jו Pבכרסממ:::וס'::ית pסרמבכ .גךר-Pמגמסככותור::יבוכר'רקוק Dותעס D::יפרכעסק'גכספקרכירוכמון"וכגכ
גועת'תברךרגווכמוכ'תתכס'בגנו:וות Pגננוס::יו:ומורג::יסורןזוכמ 1 '\עו p(וסנסממכרסכ::יוכגכגת'נכמכגןכפזג·כח"מוכוןבר'וחגסוכעעפיעג
כויתווכ:וו:ור'סנחגוכ::יוכ::ינגנסכסרכiכ::יקס Dעוכבכת י:: Dפרכגעסקכסו:'מבכוכ! 5עגסוכס:'ןוכקוסזגגווכ 5ר i'Pעו iמ'כז::יויחוכקר'גמנסז::יגגעג ·,ינ Pר

::ו:ומוו)כגגכ::וכ::ינתככו:ו::ו::ו'ותרו::ווכדונ::י'תכרןו" 5רבכ'קר מ'ו::וכ::וס I'ופגוכ::י::יוכווג~גב::וג:ונתיתנרווכו 5רבכ'קר מ'ו::זו'טמעtכנו~רכ' . 'י::ו'רמת
וגו"עוט::ו iמ, ו::י~קרי !כ~ .'rכידכ~זגו!רמכמז::ווססוקרנ'ס jכ~סו,מר::וכטוכג:וו::וי::ות Pסרמג~~מוגמו::ווfכ . ד'כr'כ~טו!מגדרדככךוfכספתוק Dסמכ~
רכ'ממרוגנכי( .מקוסטגרגווכבכוט::ו !כמימ"ר' Jדככוחספתטססוקמנכר iגמ i:!כינמתורזוגז::י . ~יעכסר:ס::וגבכסקמעטמףעגמומס:::י Pגנכקוסטג

כiכ'ווז '::ותוסםכחככ"ו .::וככו::ו::ומדרנ::ודרובכ~וכו 5וט::וובכ !םמ,מ~מ ·כtוו::מיטרגכווס i:!עודכוומ'מ·יטרגכוו !' i:!כבכודנגוומספתוק P ג::גפמנרrככ'גמ
סכוווותגמ!מס"ס 'רו::'סכמוכגfוור::ו )" P(רוגכ'תו 5::יחטבכוי Jדו'וכו! I:Iוכקוכ'גגומר .נ'תו!מ·וסטערטרק ·'~כטרוקי Jו J ~ P •ומסקער:דרך Jרמטו

ישמעאלכרביעשוהרבנהאביי,אמראויביךאת •רי t:iה:ביימייר 5:וקינכי •גיסוביומי
עלתהולאכרשב/וי )עש(והרבהבידםועלתהטרקסנכוו·דרךיס: iו::ונ'יכחוחרריגח

ללכיהוסימון רע;::וק Pגכירוקי Pו! i:!(כ (כעינא)במטיתא~כנןרכאהו.אמרכידםר i5:וחס1כריררוסימון)ככקככיגכומר
כיומיולאניסןכיומיראקמאיתיתודלאמינייכו :ו:iנfי 5וי,גיסi:ופחמ •-יכיתפניו::וניח:

דלאהיכיכיחיתו)לארבלני(ואףחשרי:והור::ינכור t:iגמע •מחחייג::יטג~ iאי
בררבהאמר )*.אשכולהבמזוניכותטרדו :רנגן iוככמובכור pמקכעמ;יכחמככ
דורות jבימה,וראהבאלעאיבריהודהר/משוםיוחנןרביאמרחנהכר

עראיומלאכתןקכעתורתשעשוראשוניםדורותאחרוניםלדורותראשונים
זהעראיותורתןקבעמלאכתזשעשיהאחרוניס.דורותכידםנתקייםוזהזה
בריהודהרבימשוםיוחנזאו/רחנהברבררבהואמר •כידםנתקייםלאוזה

הראשוניםדורותם.אהראשולדורותהאחרוניםדורותביזמהוראהבאאלעאי
האחרוניםדורותבמע~~רלחייבזכדי 1טרקסימודרךפירותיהזמכניסיזהיו

המעשרמזלפטרןדי,קרפיפוחדרךחצרותדרךגגוחדרךפירותיהןמכניסין
עדכמעשרמחתייב tהטכ(איןינאירכידאמרפירותיהן).נתכרכולא(לפיכך
 •ללוי)נחתיו(וגםהכ'חהקדשמזכערתי )כווכי'ס('~נאמרהכיחפנישיראה
 :ושנעובשעריךואכל(שם)שנאמרקובעתחצר'.פילואמריוחנזורבי

 :וכ' !'י:ו;:;:י'וכ'ס 1cרסח'ס iדהס'fנ:יחנכונכז'! !'חפ'נכ" )*

יוסףיד

ם"מעfכ': 'ז!'ט'גא
~ 

גאוניםחדושי

 c'1עו Jמח'מזגר
 1כגfוגכ .מ"rברכוכו

וכמכמ~נכרמכייס
 י:::ק'(ח Iכמנכד\נכ
זע .וח..וס'rנ' Cקו
נככוזוחמ'כ'ג'ג'
גכככועוגז C 'ח. 1כ

גר:עו 'ומ .וכפ::ו
פ' Jכג .חזו ooגס

זיכימ:;מזגר::מנכ
דוכבכ ' :C רו':: Iס

נו:ג"חככ •!:חככ::ג
!:נכזנר:מונכחס

(חוכרכ'ס .(כו'ס
C כמ •רמ..גיחח"!: 

יווג e " י:= (1סרנס
 Jככג'דס.עכ;כסוכח
ככ~רקחמרכ)כ

כס :rכפכככוכגככס
.ככרנכחרחמרוכח
מז::יככגדנכד:יסוח
כר'כ'סמסכגנכ ס~:::

fכס Cנכגודחכ.כנכגוד
גסעוגז'סס'ו

ןהמכחג "סגממזס.
=--~.-

איתזאתבת
 1כרככרכחכסוארמ
מכ"כוכנכטוחח .
כחקנכח'ח'חוכfו
כ'מיו(ח lכ'ס 'נכג'ו
ופcר'" . 'וגור' Cח

ירכסקימי Jכיסגיומ'
 :tכמימו :Iפמ'רו ""וג
pסכ'ר 1רזמגרס ' 0

נכמומ: 1ככ'ססוח
קודסחףר:יייכו
ו ::Jכפ'רונכ"וככפחס

מ"וכ:ו .'סו::נכככ'
ח"כס"'נכקב נ::

זסכחחמוסס ICגחג
::יוי~חקכירימיעיקר
רכחיג!:גועוחעז

יכ'מ:"ייכ:נקומב 'כ·
חגקרקכרחכfופחס

דחגוחסכמג'כ
 !" iנכחכככחמכחסכו

 .ריקב 1מ I'נכגגכח
 c 'מפ'ע jכחרכ' ::Iו'

כרפ"רח"הוגס'
ח'כוק Cז'ככורוחז
חטיס'ר 5ק Jמ I Jג'

::גכור'סקכיר 1כזמ
 'ו<::ד:יומחט'פזג;;כ

יז'נ'!רנכ Iרמ 'נונכו eכ
כ cמחט'ס(חכג'
קכ'יחגכ • Cחז

C בכור'סI קודסמכו

ג;כ'חסכמ'; . 1יס;מ
יסוגיחז::מבכח'ן Cמק

זכfו 1כרגכרגfודחמר
ג'ומfו 'חקממיחו
 •קכ'ר'נכ' 1:י C Iכ'ס

 tסגחנכח'וc:וחח

:ימגכחוזכ'ס!כ'ומי
 1זנכ 1נכדייגוסכח
רקטח'סכ c'רכק
i: ג"וח .~עיי'סכ

כ::ס~וחסוכרגוע"כ
ימ'מחרגסככ'מס

,ר jקככוחנכד 1כ'כ
ד'מ'ו'"כ .כחט'ס

כהורדקחמ 1כ'ס
חודכנ 1כ'כחוד!:
גגומרחכחרנכקמ

גו :eכ'ס!גמקופח
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~ס"ע'ח qזוסג::יא
פ"נ:פ"ח qזירנכח
רנ::יפינרסן~מבעי'
נס ,~ ' P'!ככפוסק
נרגרחג :רזסנ qגכ

 :כנכסן : Cרע'ע"חז'
נרסמ~נכ' c'רר ,
 ·רכ"ו י:: ::JרDנ"רו"פ

ח 1"ויר .ק"זוt:מ'רכ
 :פי"נרנס
~ 

נאוניםחרושי

 •חמר'ס '"ע'מ Cכע
!:רכנכח' י:::קג"רח
נכהנכרע~::ירחנער

נכוע ::Jחס י::'<:ו
הנכרע"ז .נכער cמ

ג'פי'ס'עררר(מ
נרועעור ' C '::יכח

ממר'סנככמגמ Cנכז::י.
 Cרסמ, .'רןפכס Cכנכ

כחנכרנכג"פ::יכח::יזס
 ·זנןכרמספמ~ר
C חסי'q רנרכC ג

ממר'ס.כ Cוכחעכ"ו
נכחיריסר::ירנריס

'ורי C ( •יימ'ס Cו
 :)ח"::ינרס Cנסנכרות
רו:מקפרמנרנתן

 ·כנרונכ:וןכמ'
פ'רומחפ" c Cפ'רר
חכ Jנכופ Jז'ונכ J ,מ::

(מגוכ::יוקנעונכממכ::י
מזסנכיגזרן

נממגמ""ממנריס
' c ינמJ נמנור'~מגוג

כרככןנכנןרמ'מממ
סכ'נירכקנכןוחע"ג

רסרמנפ'רומני'ן
.קפזנכוזוגיכס J 6עכ'

עכו)נירן סי::"(ממז
 !'"::יומ Cרפ::יביימ

 Gעו !'"ורסמר ::Jכ
CJ:: ו"פרז"'ןונכt: וס

J:: נעכ'וס'::ימכ'נC ר· 
) P'c נכקרנכח)ס: 
~ 

איתואהבת
מנוfכ::יכ ::Jכיר Jר Jז"

כנר"מfכfוימfכוכסי
 ·מ'פרקר"fכזגי-קי
ובו'כיר pוזרענ~סוק

ר' cממקופמז::יזרע

כ'סן.ז::ימקרפחק"ר

סנכקנכ ' '1ננמ'וגן
רזמן(רףקז)ממכחר

כמו Cכנכוק"רזרנכ
 ·יס Cמזכ' C "פמומ

 י::זוי::'זכר'וfוע"ב
זרע Jמ rונככ::ימסס

קכיר Jוז" Jוו c"מ
זק"ייכרכמסנכמ"ר
זמרכססחס Cרכ"
וממכ'זרער' cמממכ'
ררי'נ'וfונכקכ'ר Iכ'כ
רכ"'כייק" ::Jור"

J:: זנמוספכסמחכיr. כf
זג"סמ,ממדמעכימ

 • ::Jגר"סגליחכfכ'
גיונכ' Jגמ "' Cר Cונכ"
סגמומדר'גמר' cמ

 "' tפר.כוכייסנד'כ
סכר"ממפ"פ כ,"

זרכמי Cר"מדבכרקי
::ירמר' cמרמר\פמ

fכנכרוכגירע r Jז"
 :חי:וודכחרנח !י::כ

חמרוכ'סרירית
פ'רומי::ין I'Pנכ,כ'

רשי"לטלחלזלורףכרכותששיפרק jטנרכיכיצרותסופת

 :ת;רמריסמןנ rסתרנםתמיגין ' rנת)ומור t:iךכותן;רנכררס •ביתבותגמרכרט;ר t:iג t:iסינרןתיתסנרר .גנרןעקרנמגרנירמ Pר 'iרתנן
ti כ !:נ'גיח 51רבמוחע"נ •יח 5תמויהלכתא(כנמ') :וסנר\ריחD" מכמע.דאפיק :כחזררי"ן] •וגרך[קפץt:i נרגתודחיו~חגנריח 5תר
בחתוח t:iסחרזוכות rסתכזרסיח 5סרגכריי-י t:iכעיגורכטנככרסכוגtיככווסחומירמכנכרבטכחגריטעוכח t:iוכפרגיריטכוכינכנכ t:iוכרחיפק
גנרנכעסרפסמו,::;כמנכרת .ריס Sנכנכיחס 5נכוחככ:דתניסינככרכיסגרמגמינרקרחס:יסטחגיעיררבחיגחגוכיוכוךנכזרס jlרחנכיח 5וכרינAרכס

וגכר .מיסגןהמוציא :מר 5 '"מרזמןגזרסימ Sגתורגר'יר Sזרמיrכ Sמ
רמפיקסגרגחמיסורני :י)ו 5סויש)רא i(וי' Iשנממשמעאאומרר/ומחיה"עב]לו ~ iנגבכומ 5)וכי'יריוככ'וע 5גכ P 'וע/:ו

י)ו 5 ו.((ררגחינימ Sנסועחיר P •מבכ t:iמאיניפריואתערלתווערלתם :ס rכמקר)ו pחיכומעסרסגכנד
גחבכרייןת t:iגנכזתפסוקכמנכר t:iגרמ;רגסלל

יח 5נכר::ויסערייןוכיסכןיח 5וסוכומר 5 'שוהופריועצושטעםעץלהביאמאכלעץת/ולמהאאהואמאכשעץיודע
 ·י;רוכודאפיקיו,גנכרגר:סיר;רסיוכיגכסחרהא"ישאי!וללמדךבערלהחייביזשהפלפליזללמדךהפלפלי!זהואיזה
נאשמעינזמ;רגס:מ;ר' 5םסותוfומכי :e :בהכלתסחרלאלחםבהתאכלבמסכנותלאאשרכארץ ) n(יכריסשנא'כלום
פירטרגסר t:i,נכודקר)ופירוס)ו .טענכ)ולפניהםוהביאוביריחובעלייהמסוביזשהיווהזקנים/ג Iברמעשהלן]נדף

גרכגן·תנגסו:ואשמרעי' t:iפירווכמרגוברכהר"עוברךקפץלברךע Iלר/רשותרן/גונתזואכלוכותבות
 •כןקנכםנכבכ:מאיתומרמפיקימ Sרסמו

(וכיכי • jדירמםקי :כזו]וכוריססגכל IIאהמחלוקתביזראשךמכניסאתהמתיעד[עקיבא]ר/וגא/ולג'מעי! mא
וסןח IIכפ::ונככיססםנכנרגיסניס t:iנכיחידגרבינולמדתנוכזאומריםוחביריךכזאומרשאתהפיעלאףרבינו

/ר Iמוחיגמ .כוקומ t:iסיורסגרוכ :כרביםהלכהורבים
מכרגיןין tJכוקוrכ t:iססןמפגי tiכנמר)ומו[לחםמוציאאומרנחמיהרבימוהארץלחםהמוציאאומרימהוד'תלח]נדף

סןף tJ [טגטהגו)גיוןססגנמכמעניססלל
 rככע/וט I,t:iרג pמקורי( tiמנכסכנקוrכ pדכתיבמשמעדאפיקיגיפאכ/ועבמוציארבא.אמרהארץ]

 II"'כrכק S' Iרכ'ג ti/ק Iנג Iנפ'רמ,היגןדאפיקהמוציאסברירבנזבהמוציאפליגיכיממצריםמוציאםאלכג)(במדבר
וכבכ:י' t:i,גוש Iפרוכ Iפיגחןfוככיסורסהמוציאסברנחמיהורביהחלמישמצורמיםלךהמוציא ) n(דבריסדכתיבמשמע
רפוכם )~/טקרף ו,/פ(/ק Iרנכגמוחגיההיאורבנ!מצריםםבלותמחתתאתכםהמוציאי)(שמיתשנאמרמשמעדמפיק

כורמכרגמותריו lדfוס iכסנכנכ'רמ/fכtהיכיכימלתאלכועבידנאלכומפיקנאכד[לישראל]ה IIקבלהוקאמרהכי
ספרניומבככוכרןקרסרס)ויןסנכןרפי

חוitכיןגדגריסומיכסטסככטכרגהן Iהאניכיוידעתם(שם)דכתיבממצריםיתכוזדאפיקיתהואדאנאדידעיות
ר t:iנ •פרגיות :יכ] rרמ t:iגרמפוזבידרבבר[את]זירא Iלררבנזליהנמשתבחיז •וגו'אתכםהמוציאאלהיכם

נכ~"רוכנרגין/ו Iפררישקוריוערףלכשיבאלהםאמרהואבברכותובקיהואגדולדאדםזבידרבבר/ש Iדראהוה
עליושאומריםהואזהאמרמוציאואמרפחתרפתאליהאפיקולגביהאקלעחדאזמנאלידיהביאוהולידכס
דהלכתאואשמעינוטעמאאשמועינועיב][שםהמוציאאמראיבשלמאהואבברכותובקיהואגדולדאדם
ל I1דקיהארץמולחםהמוציאוהלכתאמפלוגתא Iנפשילאפוקידעכדואיהול IIקממאימוציאדאמראלאכרכבן

 :משמע]דאפיקדאמריכרבנז
רשותקפראנתוברופרגיו'ודורמסקיזכרובלפניוהביאוקפראדבר Iקמייתבידהוותלמידירתיהנהולט]נדףקב

הרי/ף
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כסומכו/כ Iוסיככfכןר/כ Iו::נךו::כקוrנתככגויככפ~ניקמגככחי tכפותמריגו(ונגמומ
סרfכמiוגפטוייכון"גןמ,וסעגלגלגהפרגיותעלונירךוקפץלנרךמהםלאחרוגו'.?רוססם~יח : )י~"כ~iוריכס"י

'יי::יררפגיוזנרכיוןרחוק::יוfכ'יכניניסהמברךעללאאמרiכם!ראבר.כעסחברועליונכ!'וtי'יןנמו]-יירי"בכועטת''יןכונככמו
עכנוכטfוונ'יי'ינכ::יכנכברןנומביכ'ילול'לל .ךגכרוכfוריפתא :כינכ::י ..;cרנכןרfכ
t:i והמעאאכועסאני :מכירוזננכירונימתנכוככוגכרט.,I אגj .וגפיטינרןרו"סרמיגורנכזנובחרךאםכועסrמנינו
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ומיועוגססגוכקווכוסוfכגיגכורוסחרן )(חנינארכיתימאואיזיראאירא'עשםקח :מגסחרס •וכמזיקסלא :ר] tiמנ.כ
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ממיריררככעיירומ"ממזירין .מיכי:ממהדירי ])גכ"(קרוםיןנfכככמכי'זגמרכומו'ינטןרפןסומוכ""יכרנעכןפרןמגמכממרלמכעכספרי
מםקמי •ג(מיסססרטיtפי :רנריס~סכ tiרסיו'יומרמגגווגרמ

 •ס Iגכירכ Iו,,",רעיסככויסכנריסרפישאיומניואורמנתורביתביאעיבםש ו~,גזוור י'כtifי'רגגסכמימר'י Iכחח Iנוגמ
גימוו(גייגזנסגכנכהמ·ממיננכיכןככיסאלאונתמראשהשלבטנהנסםוסוכגקכסככזיוגגחסכמוניונר
וכמט Iוע Iנמררגייגכגיס rג tiכמלככסווכמוכרס~:וירססגנומוכין!מס
כגכמירו"יןססממסרורירמיגייגו S 'פריוברך ) t(ירכםישנארמאישש~טנומפריכורfכסככזינסססייוכיכרסייכווכר

מסוכמגמו .זםריאל :מסמרעועי).עולאבטנךרפיאלאנארמלאבטנחרפיבטנךס Iגרננfכרןג Iמרגעפבינסגירס"גרעוכמ
מכורוגהעוכאל : jיכAככפכןככמכרכתורבךריפתאכרוךנחמורבלביאיקלעמ'ימכמיופכיבכימוככמםימ!::כרורמכמ
מו Sכגכמהס'מכמ ] tiמ tAיימרמ Iמר tiנ.א"לנמחו][לרבדברתבאכסאליחירגמוונאס Iממסככfכיסרו OOtiמסס Iס\יוגכגררפק
 :גו tiומגכטססוסן;מנכקוסעכסוהכיא"ל •לילתאדרבכתאכסארמלשדרר"בםכרכסכסגסנרגריס Iס ןר.כtifסרס
 :ס Iסיונמרחובס •תכפיפתענכסססתסמרנ~סוממסנכמנרסכ
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 1 "רזומכיריחרסיכחאיסתי :חכג'יבטנךפריורבך(שס)שנא'איששלבטנופמרייכוס Iומ Iרמכמנכומ,ןימרכרכ"'
גכג'יי!::מפמכורכי •ויככר"יגוסרכריסשדר(ולאבטבך]פריאלאבארמלאבטבחפרימגכ tiרמ'יוlררסםמ ::!"מוככןככ-יכוכ!?ן

ti רכרגמ'יI ססI כרקאדחכיוא>תרבייתאמטעםדר"בדביתריילילתאגגכססוכגוכו'יביןוI רמע!::'יככרייהמ ס::! 9\יגכגגכ
כי ti'גא Iאבו' :וכמכ •נידא :מיגכסחמראלכיועלתהבזירך,אקמאילתאשמעתכ"ירומרממרמרכןממ'יר'ומכר'ייגמח
מרימנכרגגינסמ 5ו Iסו Iנעכמיסנכןכסכח tiסגמייןרכסגסכיבעכסססמיו
ס I·ו Iוירחגנגס: Iכג Iחיי fIכfכיס f5Iכג jנחמארמליהרבדרזגרא.דנימאהד'ותבראוכסfכעכ f5כס Iכ Iכעכחסככו Iמס~ן

 . mכר:לאחדגרגקמן ,כנכ'כיוכוק Iחכיכללחשלח~רד.ינאכסאמרלהשדרבכמנכיירכגע.ססנססגת,מ C~כרג~
 :כלמיומסרמטוטימיליממחדוריליחשלחח •חיאדרבכתאנבנאחאיכסוםגמכמ Iממרגסמכסגםררוקממר

שירחארמואמושבמעיעונריזשאפי'מניזאאומרמאיררביהיהיעאנרף,"וזר~רכמרכרגממגסמ'י I'יםכמבסס'
 •ל''ל'לי ,-,גחו'יימ jכ'מ 5קכפייססמגמסגן

ממקורח'היםאברכוותבמקה )סn(חתליסשנארמםהע .ט'נכיגיםםחךוריומ<" .כמפ\\סס
שרבסוריאלליסחדרביםג'אלישעבוישמעאלא"ר(תביא)עא"]ביא[ייו •ישראל :ע Iיקכעגנכfכס Iוכריקכו Iסמוסיירכ
שלאממיידךתטול.ואלותלבשהשמשמירשרדיתחלוקךתרטיאלהפביםנכ'מןט"רפם',וס Iפסכטרמ, Iטינןחס

וארמישתכסיפתפמבי •לךשנתנולמיאלאפסארוגסכוסתחוירואל •ידיונטליכרסכמעססנסיוכ S,נכ •עג"כט'םrויכ
ינאאיתמיו~ו.רמיםלאדםלו iו)מצפי(יושניובחלהמל~נ.ישלאיסתלגביתלהםמגכמכ I Y'Pווכפכיסכפכי'יםגיגסגכמו
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י I ·1מויקג, Iומכימס·לשביסגו' ומי,,"'(
ארחינאדרכאאיכאואיליענריחברך,אאיכאאיומאתראבעמדותכיחליבשוףכרמ'ימירכוס Iרגמוררג"ם,מםמ~ •וס'
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הכותב
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נחרףכרכותתשיעיפרקהרואה
 •עין:עוליחיטככונ t:iים-..ככמנירופן •רםממנמ vרגחיר'אטרפא :נורנויחכןונו' ' vימרגי tiוכפסוקככזיקין , I1עכמ vחנוסכנרומ v:וככזיקיןמן

 • tiרמ,'ככfוןהאי :[נ'ין](עני'יס) vעו,עין vו,מעין vע(טוגטיןס tiו'ונו' ' vמ ti' 'tiכ' tiונפסוקככיס ti'ימערגח vמןנמ vמגוסגנד'י'יוכ
ניינמרינ·רסני :ני'י) rככיהרעםככמרמטוןיוסיננת(גממיטrכנתפגוגינרפנוגו[אנא :גינעינמענתככגמגי • Iע/כמ vממנוסטנוסגר
 :ככענ· )/י'(מףרמוןיטונגןומהוןגממריןמנונפרק •טןריוסףרעמ rככ

תוס~ותפלניתאברפלוניאנאהכיולימאדימיניהביארככיונפרקגיממיוסףמנגי vג·רמייחי
ti כאדיוסףמזרעאאיומכורר'גככי'יפועגיסונפרקונהוiחטמו"פי'ו/פותריעינאכיהשלטאדלאאתינאv רמזכבעח:ו,יי'י

 :כמגמ:והגוי'ידכווfויןגריספורתכן'יוסףפורתכןמט)(ברגשיתדכתינכישאקמחיכמדיוסףמזרעfומכמג:וקממר
fו';fדמספחירער'יו'ינמימר וp יוו'v 

(שםמהכאאכןחנינאברי"ור •עיזעוליאלאעי!עליא"תרבואוטוגוי.בעיזעלירככיירי vרוככfו.וגתגמfוגניוסףרגנ rמ
ואיזנעליהם](אותם)מכסיזמיםשניםדגיםמהנהארץכקרנלרובוידגומח)תומד:וגחם'נ Iו'מיוסףדמזוינככמןיוקמ

.ואיבהםשולטתרעהעיןאי!יוסףשלזרעואףבהםשולטתרעה]נעין(העיז)םסענגקרמויםרמגדכנועי"נ •גן
ואוטאידךפחת •דשמאלאדנחיריהאטרפיהליחזיהדיליהכישאמעינאדחיל :]כ'/קווגו'יוסף 165גג vגרגרגמיניוסף
מזלהילירתעדלאהיכיכינלגלי]מידי)(לימאלאקמאיומאדחלישמאןהאיגהיעדגמ:ויגיגיגיגגיגמקמ)ויימא
מיסיפחחמגמ"סעפ"ם:ווtככרiלi:ורכ"
מכא!מגלי[לאקמאיומאחלישהוהכידרבאהאכיי •ליגליואילךמכאן(מ 1דעדייקממיוממכ IIועטן tiגפיו
נשוקא)(עליואכריזופוקול) IIאלמרדתנלוולאגלי(טרוקולשמעיהל IIאואילך]רכמכיתיכינינג·נמנו'יחוג·ק rגחח
לילחדילידסניומא! •רחמיעליליבעילידרחיםמאזחלשרנאחלשרנא:וכיגרנורויקו rנסן Pנטפיויפמח

v חנו"וP כfנ·רמםמעיכורמ'יוגוןםוv ורעהויראהפןלכךיגלאלוככשלותשמחאלאויכ'7ןבנפולכי)(משליוכתיכ
וחלודמה ),(זכריחאמרכישאחלמא,אחז'הוהכי.שמואל,אפומעליווהשינכעיניומ'ר:ו/וס tiמחמי'ימנגסוןז'יקרמגמי

 •כגרגחיפסטי:ו '~ג:וומיהורמi:וסוfו
שואהחלומותוכיאוטו)מתמה(הוהטכאחלמאחזאהוהוכי •ידברוהשואוגמ 1ר 6רנרו'יהרפיסגרןעגיגמכi:ומי
כואדנרנחלוםכתינרמי.רנאנואדרבנחלוםיכ)(כמוכוכתינוהאידנרוםקרו rחייןותקוסמיסתמוןרגרוכמינ
ר Hא •שדידיעלוכאזמלאךידיעלכאזקשיאלא •ידכרוהשואוחלומותוכתיננ·תמפרטונ~כיתטקרו fזכגהיגוגמ

ע/,וםתןםומט'יןחגוככוחדיטגטסטית
t:i כ:וגמיג,:ורוככפרסlI וfv גiוחגומוממיp כיריםא"רננחום](תנרחם)רכיאמרפנדאר"אעקיבארכיאוטזכדאברביזנא

פעםכירושליםהיוחלומותפורתיוארכעהעשריםכבאהרכיומנואחדזקןמשוםi:וסומ
החלומותכלשנא'מהלקייםכינתקיימווכלםזהלילאפרתזהשפרתלימהכולםאצלוהלכתיחלוםחלמתיאתר

מני!אלעזררכידאוטאלעזרוכדרני 1אי •הואקראהפהארדהולכיזהחלומותכל.אטוהפהארדהולכי!
הכותג

 ·חיות,תתתאותוחמבחיליםקשיםדבריםחחיאבל,יהברעיוביז:יראהעל,יןגדילקטןמעייןלכלימחייבראיי •יכי'כיארונכחליםכתיברמ'רבא
עמחכישיכבערהואכאייבעריותמתעסקיהיחאיבהקיץביוםרעמהרדר.עלבביייםשהםהאלימאמריםבחכבתכיללתכיובהעלילתירליריש

שכןלסטרירשחיחכמואזהסבחילי 1וחשטשדיריעלהחיאחאישיראהיזהחוכחאחרחילכיםחחלימיתכלבאמרםחשכיכוכיסתקייםזבלתיושרחיסור
חחטיאליוםיוםעןבוימקטרגיבהקיץבח'ייםו;אחחהיאהשרכיבחקיץז"עחחיימיתשכלבתקייסיוכיםזחוכתרלאזחוכתר tvמחחלימיתוכתריד"כייכו

.יבאיזילתולאוכיקיצחבשיבהחאדםהאוחזהאמתיהשדיהואבשריאתלאדםלמעלהאמריאיואיוכחכ"איליסריחוכלאיראיי •הפחאחרהילכים
כייםעל,ושיחשובמהלפיכייחועהסיכחאישעלשכיהםעללהיוותל"זכרצוןתלייהדכואםטיכתליםלימראיןרעילאדםרעחליםלימרא'ןטוכ

אחול"זשהיווכמיועועיאםטיכהטיכה:גב'ןלפיבל,להיראהבהקיץחזקהקישיאועיו •ועאיטיכהחליםככשיהיהיגועימהייסיףמההפיות
ועיינו 'שנאכיהורימהאלאלאוםלימראיוא'ןייחב(רכיאסרואסרימכ(יפרעהכיוסףשככתבבתירההכתיביםהחלימותכעל,מכלהחנחהזאתכפי

מחפיאהשיה' ',הים'כחאוםשיראהמהכלל"זהוריםל,קימשנכועלכר'יצחקחר'פליסיףלחכםמבינהחושספרראיתי.הלאואחריםינכוכונצר
שכלרילוכיכחכמתוחחכםליארשעולוכיךר.עחאישאלכיוםבלבושיחרהרמהוריבברכיתמםושכהםייר.אשובה •מסכתיתכקצתאגויתלפרשיועיה
ייחיושכאחוכחאחרהולכיםהחלימותשכל 1מכי 1ייהכר"א .בויחילליאשרחוששאיבירביםיבמקימית .יצירהלחומרחמשלבררוהואבפירישןשכתב

ימיתלהחעללהורותיבאיחאחרתעסכקשרתזאת •חיח 1כלכיוכתרכאשרעביביםחםהלצייםיבמאמרים .לגסרידברייכיתרתחיאחגמראסיגיתאם
קחןלובחקיציבייםשיראהמהלוכיייראחיקרהישזההל,יותכלחייםשהאדסשלאבגלהמברארלהיותהמאמריםבעל,דבריכללמסכימיסאיבםאבלערבים
לבמחשבותכיעילומרריצהגומרוכהשאמררבמיהדבירבמקוםחוכחל"זיראהאיל,האלהבמאמריםפיררשו 1כאלכתיבבאוהבב' •לפירושיכילכייבו

יאמרשהשכמהעלייירהשידברהפהיויעללפיעיייצאיתשים.האדםרמירבארז"ל •אביגםיעיאחוהכ"ואחיהחכמיםהןבעייביםיוכבייירצה
הדכירסגילתהאדםלמי(מינת(ל"רלאוםפהשםמינכיאיםשללרכ(יתכרומלאו '''עכא(קשיאלאכיאוברכח~וםיכתיכיוכרוהשואומותלהחכתיב
מהאחרהפהאחרשהולבי(החלימותכלאמרזהוכורוח"םכעל,שארעלילאתורהכוכריהיוםכלהמוכרהשלםהאוםעלז"ל.הורישו '''עכאן

הפהאחרהולביםהחלומיתכלרימרנינלאי •להרעאייה'ט'ככיוםשוכרשיראהעל,ויוועבהקיץביוםכחכמתולאאםממניוסגונהכטרהשיחהישיח
גסיםמאכל,םאכלאםאכלאשרהמאכלאתרהילכיםהםכילהיריתשבאואשרחייםאלהיםרבריניחימיםיכריםימ'~יל,םטיביםובריםבל,להברעיונר
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:יוfכfכספהרוכוכפי:יחנוס pמג:יו<יןגפ~כזכסכי:ין:יזס:ירנר:יומכון • i,וrרסגומוiכשכלוק"ג;נומרנרגהיכנrכגוסמגמוס:יריגג"יירכרווfכ ti:י
נכיכיכסi:י C;ךרסוכגגהיו"סוגימוג-;זכע"'גמכ " rגוקרוג"חגוסוכעין'יורמותהחחכף iמ,גיוו"כו"כרכריוח t:iכקוi:יעקיי"כעכ i 'רI\כ'tגכר
 " Iווכרעוכמעוכמיכופהרוווככמ'יפ"מחרגוכו'יוגו t:i 'מ"'יןחכומוח"ריfכרגרגעוכרמרעוכמעוגכמוג'ווכ Sכרמוחו"ופחרחי~וףכפיחכוס

כג"רככמ"ררכיו'יו ''' t:iכפרוגו'וכפסררכמחגממגגמ iחסרכמוכרסנכיןו Sוכהירוכר~סיוחיווfנ:יריוכו'מגונכוחפוהריכ"רוכ'וכוi:ינרוגופגמוכ'
:ידימרכרעונרי:יכ:יוכוגמנומרiכפוiכרי:יסוניfככנ Jמימגנע"סז:יגנ(ייסג
סומס:יומר tiטע"ימ:יrרנומוה:יrרנקזו:ישנארמהפהארח !הולכהחלומותשכלi:יוfכגי Jנתמריומיןנרכריוכiכ tiמ:כיי
פהרוןנוסיפ 'כי:iוi:ימין~הרוןכזונחרכאהיה.וארמכזלנופהכאשרויהימב)(בראש'תר:ירכריסi:יכרמi:ימגגמגכ~מוננוכן

מנככספחרוןכגיויחקייסוכיי" bגקרוכאיש(שם)שבא'למיה rמעי'ליהךמפשרוךו.אכמגוסכפענכיסיםגיכווכסוכעוען t:f?כ .
ווכרעגרגגנכעובמפי'פהרוו '''גגחכ" t:i'י ' 1 'ל"ח~וסוכעוג'ינכעיןכרע'יסרג'יחופכיס

וגגמ;וסור(ג ",ר::ירוג"סי(עוכו(; ,.. .; '"... • , f'" lנמ lפתרטובכיהאופיס ר~'וירא(שם) •פרתומוכחנכ'" lוכ"יןח ו:, lר ......רוכו:וומרכfכ'מוכר-,ג

"ס"מיןס rומכקמןכמקומוגמ"םאחדשכלמלמדיעזרארכיאמר •ידעמנאעוגנמ:יומ tiמitפרספהרוןו;'זונח
rרנומסמסרפרעססריסיכ'טנ rPר~ומו •כחרושלחלומוופ~רתו!חלומודראו,ךוואחדרנמrכ:מtכמ riרסרככמ"טרעונמ

פ' ti~מפור,ו~ iסגכהיענ.סי~ס,ממיהיפיולתוךפסוקלוונפל,ךשכיסיונחורכיארמאגמ:ומ~~יינמ יי'~;'ופי:וכ'מפ~ר
וז"ונוססרגסגס:י 1ו-,כפ f, Pכפס ~בשלשהיוחנזרכימרומטבחבכואחזוחרימחרן"וכ~,חגווכוחס,כרעו~מעו-,

ו"ג'יס pij י:iוכערכחנכitי"ככחגוסi:יrרכק , _. • , I ,.::יחגווכוחגס ijוכוi:יויוחרעג"גספחרוו
t:i מפכעוג'י~מוכי:ו'ייקרוגפתרוכסij יסיסת'"ר:iרכוס 1פ\!הרויריעבכרעiי:iכ"פזכרווכומיןמסרfיומיכו::ימוכי:כ'::ימחרכ:iס~גחלוסכככוכםחכ

iכ 5pגגכנכהעכיו ijווכזi:יכוגר iמגח~וסרגהיגכככמועי"ו"ומ p'i5 י:iיוסףכקנכזררנרזi:יומ,וס Iגג'וכ'יסכיסנחגוסכמרר:ירומi:יימ I\מ:יגרמוגrכ
 l\ונ tiגהג"ממחרגפiכרון l\יסהכונמ Jמנמע"יטסוfכמפסר tiגפי rpכגומועיןטונגרגהיננעוננעיכונפעוגסמרס vגככגזכטיטיוכ Sטמגמוגי

וכ pנגיטרמספסועורנפי •גו'ופiכרוןחנומוהראוהו :ורו"קווכע"ענרנורוס rכמ Sכריווכקומוחוכנוכסנננעסעיןנרענספךכרן Jינורסומ
רמפז:iר Pטיי pסחנומוככפiכרוןכוירחוק:יוtכככועכנסוסיגונופiכרנעיכיןקנס:יריועקננiכiכ:יfכומנוכ' P:יריונרכiכמנה:ימ'יממריכן:יקנ

יופףידפן

 :ע'ג Iב qי~ג!וא
-Q>-~ 

 jאיתאהבת
רי 5ק!:מסוכ'ייע

כספר:יוחימניחר
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רש"י

~מופיסי tiוירמקרמרמ~מי ~ rנמו~ ti ~ tiיומי~נמ~ומו ~ ti ~ rפחרוורח~~ומ ti~וחוממיחיטונוו tiכטונגיר tiפירבו Iרבכ~רבכ ~ rו~טוני~י~ח~
חקרחדסנכיונ l/וי~מופיס , tiנ tiפהרון'ונסרמ~קיס ti~נכר titiנונכרנככיןמננקיס ti~מסרכ tiפחרוורfכ~~מופיסר titiרקנכוגממירכרנרןטונגי

ג l/רמו~מ ti/lע tiנוחנכ 'י/ C;r "מנירונ tiמנונכוופהרוןחנונכוד~יירכפכי~ספכנכחכוסמכסמחדפ;כפירופו pכי~ס ;Cחכוסוימגנכוינ Pדגנכיכי~רכעי~
ס l/גרמועיין~ומברמהגונכמוהוופהרחגרוחגוסםמעמפרערחגרוהכוספכרווכ Pפוכ~וממחרגכירעדגמג IIימומומיןופוהרחכנכוכחגוס
וכחרימפכחלום :כ~מריוגמןומין
 :ניוסמ::יר~ר::יוח tiמ::יכנו'חרחורישרחיתשלחלוםהם)(ואלומתקיימי!חלוומתחנכיהיו!'ו~ס~מכרנכוחחכו tiכ l/רוכן,

רעיווכ;:;ווגכ'וגוממסכוהיורעיונך' •חלומובתוךשנפרתוחלוםחכרולושחלםוחלוםפחרוונ~ממפי'ספקככיומהקיימיו
נכחסכ::י~סוומ~מרכוווו i:!כמיכוסכנכקרמהשנותועלמב)(בראשיתשנא'שנשנהחלוםאףוי"אכמרס~ויו Dמרגרכקמורמיומכומרו::יומ
רן)(רכימכיכ~ככויןורעיורכ::יייכויחס rוי •י •מנונכוח ~ rונגוןסכמןככומ~ר~ויימכמ

נכחפנהניומכמנכנ~ינומרסכ tiרגוןכוי"ראנחמניכרשמואל 'ר[(רבא)ונו'.ארמהחלוםכג~ר~ויימחר~ו~גיןסכי~ספנהrרג!'ו
ti ענסגיוסt:i נכנ~י~יןמהרהוריאלאלאדםלורמאיזש)איז(מניזיונתז]ונכעיגגיןכרר~ו~ממ;גן-' .. 

p (ש)םמהנאאימאבעית.ואימליקומשננךעלרעיונךמלנאאנתב)(דביאלשנא'לבומס 5נעו~סכט~יסנרנייסגגו
מכוסמכ~ירכרוומ tiסרבכוויfכסר~מנומוח

ס~מרסריו ~רי::ממריג/בו j~וכרמיכוסןמכרוכוסמכסמכוס j "1מכמבכוויר tiמ~ממיהייס~מ~ומו!'וינומוסכיוסמ~ר::יוריו~מרסכמס;כר Pסמייסכ
ממיופiכימrררוכמ~פהר\ןנמומוכ'יrרקייס~ומוי Dרוכןפכפrריוחכוסמנכי!'וימנוסי~יס I:Iכיסר rמרמחייכינרודמנכיו ~ rונכטעסכנככיכי,מ~ר~ר

ק rכהח I:Iרגינכ!כעס jl'נו~ומונוןוכ!'ו P ~ועככממר rtiרכ~ tiכ rtiר~וסמףוי/fכ'ד' tiע/י' tiגחכוסננכקר~ ~ rומין ~פ~מחיוכ~ונגין~חנונכומגנכין
~רובכג~כ~ימיהיכמ~יי ti~גגנכ~י~\רי~נמיסניס rנכגוגהכונכוfכין ti)ךנכר t:iפיע~כחכוס~נככיןו~ומ~וממנכיהימ~ממקי~ ~ rמיןפענכיסנן

::ימכומו!'ונןכנכיכיו~יו Pמנוסו~כ~ומנכיג~ tiמסכיטכ t:iעדייס 5נכממrר 5יויר~ rוrרפי~מיןנויי ~ rפיק tiגנכווטונוiכ;ו~ס tiייס 5נכמיזנגג
ומיס p~מרפרבכ~ריקימקייס P י::~סרמוימריח tiסנחכום י:: rס::יי::יוגו'ככוקיוי~יסגממר ~ rוסיחקייסגריג~ I:Iוכממרעגיוע~כ~ויוחממרגח~וס
 p~טוכופרו!'ו Irכ l/סמגמווסכפרבכ~מ\הספוהר\מיומהקייסרורמיסגסג~ממרגמגוסוכסככיסכפרוח~מנומוחכ'געיגירם::ייוח~ומרמrכ סי::~ויפסר

מכונכוחנןנכנכוכבכפו~ס I:Iנומ\ררוrרמפיגיו!'ו Ir Pוגיעו i:!גוכמiכ~מפרגיוח ' r::יטונו!'וםסנכיס Irוקונרמח::י Ir pו"רעומוכירמiכ~ P'כוכ r::ים
~מ ti~ינכנידרמין~חר!כרנכיסמ~ tiוו rרrר~ונכומגן~ס i:!~נכהסכפייניסנכסוןמוiכספוiכיומיןגמןמנכר j'ובכןממדעכיןעכ~כפכ~נכ~ח~ונכוממגו 1ומי
Iגככ~סמחרנכעכיןנכיס Pו~ד~פיו!'ו~ומ jמחחכוכיוסףמווגועווגנכהקייססמיכור tiומפכס tiכוכג)ךחכוסנכנכוכסע::;ופiכרכוסקנכ r ורענפוגעפכי

מ~מבכקיד~כע~י!'ו t:iקו~כוח~ונכעrר~~וfכמגמוי iיגכגג~הקייס~וממכניהי ~ rחגוס t:iר~ייכ,גפיע~~ניד 6tiעומכ~יסי t:iומ~ומפגפכ~וחכוס
נכינ~פעמיסכסג~ t:iגיוופרע::י~כוס ~ rמי iרוקוסיממקוסגמורמיופהרוגיסנfכ~~יסגיממריוסף~רי י::פי::ממר::יונגיס p~מ,\מוגכרחמריגו

וכר tiiררקירסגכוגרינ::יכו Yגמםןי~ Pככם-כיממ pכו I::יגוגחגומו!'ו •גו'מ~ר::ירריאלא :וקוו~קיימיו Pונכ~מכ~יסרוו pס~פ pממ~ומו::יוממחר
הכותנ

על,הסהמיןיסיבואושלאולהנצלמלפביושייראוכדימבהיל,סחלומותלשיראווכמגלהטפחכמכםהעיבינווהאירולעיביסלנוהייהקרושיםחכמיבוכילימר
של,מהבתשובהלשובמהסאחדלכליצטרךבחלומותיהסראיאשררעיסאבומפיהםאשרהתלמודמםדריאשיורבורביבאהאלה,במאמריםטפח"ם

טוביםמעשיםילעשותהראשו:יםבימיםשעשוהרעיםממעשיהםלהתחרטתגיעלשינםירקדיקדבריהםומחבנת •התלמודחבירבתיךבתבוםחיים
עשהיה'מבגראקשיבישאחלמאיהודהיבבפי'אמרוכןיהלאחמכאןשבחבירכיוןהטבעתכמתכפיגםהאפשרכללהשיגמספקתידיעהאל,ני
לפיממלקותמבגראופרש'"רע,וםלחזהיוחנןרביואמרמלפביושייראירכלאכרכאהגרילהרבזהעלשהעירכמוהחכמיתכלבכללוהבזכרהקרוש

אל,היאאמריכןרעחלום "'עויכבעשישוכמלפביישייראי •ממבושידאגמושלמתכהקרמהבביחאםגםואומרואען •ז"לם"הרמכהיאהיאכיה
 •יכסהמגכרוגוהמעשהאדםרלהסייחתיםוכמוסרםאנשיםאזןיגלהאזופתרונםומותלחחסכתלהודיעומקיכליםהגוניםהםהכזפרשהחכםזהשדברי
אזןיגרהאזרחבימתיקקצרהבדרךיעופרשהמענהכפי'האריכיוהמפרשיםפידישו,סובליםאםחז"למאמרירשוןולדקרקלהכיןאלינויצטרךעד"ן
ר,כרםחותם]ניחתיםובמוסרםהר,להבחרוםלאבימלךשעשהכמואנשיםפירושרעביןרדברייבררבחושלאדבריוסותריםשרבריהםבאמתיתכררואם

יכםהמגרבוגוהלעשותברעתושהיחממעשחארםלחסירעונםעלביכוריםהטבי~בחכמתחיקרחככפיכרברימעיוכלאצלרבריוויהיוחז"למאמרי
ואוכשר •גמורחממיתהנוכשושיחשוךכדיולהשוכילוהבביעילמע(ביסורי!חמוכרשדבריכייבי!ולבבובעיניייראחזוסוגיאבכלושונחקוראתרמידיכל
מלבוייס.ירכדיבחלומיתמבהילווראשונחיסוריועל,ימכיאחיב .pשדלפרטעריסשלשהאושביםכא!מזכירוחנני •חז"למאמרממשסותריםחזה

וע"בשינגיחוסאנהמבירשאיבילירממנימכוכהשהיאש,דעהגאוהמקריארלאכאגרתאמיפשררלאחלמאאר"חהסיגיאכתתלתהא'נאמנים
ולפי •ממבוויסתלקכגאוהכשגגהחטאווירגישבמעשיויפשפשהתלומותמזהבראההפהאתרהולביוהחלימותשכלהיאריג,ו'אטוביא '''ופירש
מטיכיתבררהואכירעתלוסרו iמראיטוכלארםלומרעורהוסיפוזודררהחרוםחולםעלולאהחלוםפורת Iרשועלהואהפהאחראמרםשכויבתמבורר
רעולאדםמחטאוישובמבהירהתלוםיריועלכרבותםול,שריםלטוביםובפשיחלוםהרואהיוחנןר"אכסמוךראיחמרממאי.הכ'המפרשכדברי
יכןבתכריתרשעיםעסיתברךכמנהגולביאתלחזקטיבחלוסלומראיןדלאתלמאחסרארבוהאמרר"סיפתרנושלשהבפניויפרתנוילךעלייעגימה
ראהלאאחיתופלש'שנותייכלו'כןעילמישיאכ'ישמחוכרי ,ערשכתברמרחמיתלתאליתיג'בפנייטיבנואימאאלאמקריארלאכאגרתאמיפשר

שיתעוררכרימסתייהעציביתיחבישאחלמאאמרוהבוונחורזאתרעת'יסחלימותפותריכ"רבנאהרביומנוא'זקומשיםראתמרממאיהג' •וכי'ייה
יח'וסחטובבשחאישית'כיונתושזאתוכיו! •עצבונובסבתבתשובהלשרבמנרנתבארהנה •חפחאחרחרלכיסיתלרמהחשכלעדכו'בירישל,סחיו

רלאקייסדיוגזרשהסההסהחרימרתעלוחשובראייאי!מבהיל,סעניניסחחלוספותרמפיחיוצארבורעלהואהפהאחריםלכחושפירושסוגיאאותח
החלIנררברישרוב 'האבטוליםב'כנגרםשישהאמתאבלמיניהלמיהרר •"לחזדבריעל'fכרושושיתיישבאפשרתילבלהיותחזחחמפרשברבריילא

ראהשכןפ"יאעמציאותשיסלהםהיהשלאל"ריכיזביםבטל,םהסיעבינייאותםשיאמרהחלימותבמציאיתסברתילהיריעביירצהאםלוהיהטיביייתר
כלאלבראפשרשאיכמואמריהלזורגמריכוזבברמיוןליברמובחלומיהולכיםהחלומותכלמאמרםעל,ויקשהואס ,"לחזרבריכמפרשולאמשמו
באמתשראהלקהחשגםהכ' ,בטל,םרכריםבלאלחלוםאפשראיכך iתכהפסוקיםלפרששררכועזראבןא"הרכרבריזאתקושיאיתרץהפהאחר
ימעשיםתשונהיריעלבטלולכחבוישכןלשיהיה,ולעשבגזרלומררצובילאלהיםהלאבפסוקבאהפי'כ"וכ •שוןלהעלמתיישבממשטשהפררךעל

עריףכישאתלמאאמרלראשוןלרמיזהנטוליםב'עלרמזחסראורבטוביםומראההעתיריורעהואכילה'החלומותפתרוןכיכוונתווכללפתרובים
אמרלשניולרמוזבישאחלמאולאיהלכומתקייםטבאמאלחלא ,מטבא •יהיררברישהםאמרהפהאחרהו'כיםאמרזכלזהוקשהוכאשרבחליםאותי

קרארהשלאשהאגרתשכמול Uרמקריאדלאכאגרתאמפשרדלאמאלחחהואשחמאמרמתוכהיראהסופהוערמראשחהסיגיאכלעיינתיוכאשר
קירסבלאזהחליםשיהיהאפשרב(בהמחכתובדברשרסיתקייםלאכללמעייוכלציארעלתלויוקולרוקתלמתשוס ,רבדתלמודאבסתמאנאמר
המבוכהולסלקיותרלבארצריךוזה •תשובהי'יעכליבטלשיהאכללהנראהשכפילמעלהשוכרתיקה Iחאקזשיהלשתחבטבאופוהסוגיאכללתקו

באמראםהשכלמורחוקיםהiבהנראהשכפיהשנייםהמאמריםבהבבתהבראיתלרברימושרםכמאמרכתובמהםאחדיכרלזהזהרים jסורהתלמורמאמרי
זוולא •הפותרמפיהיוצאטובפתרוןכסבתרעהחליםרן.מריש'תבטיכפיאמת"םצורקיםהםראשוביםשהמאזנריסהואבזהשחשנתי.ומההכר

רעולאטוביאמקריארראכאגרתאורומרל!גרש "'רששהוסיףאלאברבראלהבמשכיןאחריסהמאזנריםיכ.אבלפירושלשוםצריכיןואינםפשוטם
המאמריםלפרשראוירעתיקוצרינ!ג'רפ.ה·אחרהולכיןהחרומותשכלהוארפרשםוצריךוחרהשררךעלנאמריהפהאחרהירניםהחרומותכר.מאמר
המובחיסורבקיצרואזכירשרמזתיכמרהשלזתע"ראחרתבררךהאלהלזה,קריבבררךאוגיזמאבררךבאמריאגריתשארכפי[שביים]בפביס
טובאדםלהונארבשאמרהירתעםזהוהואתשיבבני!אבנחועל,ובגמ'יראיואתלזכותה IIהקבשרצהחואהחלומותבמציאותלחז"לאמתיתהכירנה

שהקשימהמטעםמפשוטולהוציאיבגמ'חיצרכוכבךרעחלוסלומראיומרחיקעציתמביאזאתחכיינהועלהרעה,מדרכסריזשיחבהסילרת.רות
יעקב iעיו

נמכוסיומסחיוכמפונסגסרסרס ח;:::רני ," tרוו tכמזקזקכוןיוסגכ;ממוכ ( Sנ'מחורהחכסרסרסרכחוכוח(קמןדממריכו ח<::ו .נכימסרסריימ(מ(חזסכומרfויןאי!
 :ז'כ " 0נ'מכקיפקגגומ tונמ :tנמובכייןוק"כמזסחיןנכניר::<ו::<יגורמעונסג::ורסרסמ"מחכנכ::ו::<ררסכחממורמחכייכו

ענף
רקנגמריממגעגיסמינסכמיומומגג tרס tמ .מכוסנמררכפמר tוחלוםiככג

I כמקגפכיסIימכי ~"כפמכרחוקמקרונסג::ו ('(ו::t: וfייt: כמכוס :::'חרפניסכרככC'C 

יוסף
,יגח ::Iוגפימכוסגמוןמר ilכ tנחכרסג!וחס .כפמרר(חמרכו(גין ו:: Iוכ .נפרמרס

 :כנרגרמ)(מעי!ממגע(רfויוככ::<הקייסכגרחיג(גככרו( .r:יפfווהורקגחכוסחמרעני!



בלנחרףכרכותןשי~פרקתחרואח
מיונכג"ג:גגמרנכיי:ר'כ:גמימנכי:ריח~וסרנסמ~מכקמורמיי:רימ~גמ:גר:גרו~מ~רמוrכ:גורנ~ם~מרנר ,רר:גנמרק~מ(לא) : ג\י"'מנ:גי~יו

יכמ;ררבכבככ:גרנמוקממרנכ'יר:גרס iמ t:iכסיו;ררמפ~רנרנרמגמכונכרמ,ונוו:גיסרונכי 0ננגןקיסר' : Pסנכrככקנ 'כp tרנכמבקופא :נכנכונסנו
והקףמ,(כמ vרנכרהינמנכיהיס::ני::יכ"כג tiסכינכrכגוס iiןק'וט'נכrכזןגן':משחרינrכגוססכיג::ימרמ::ינכ::י ,rכזיכממאי :פi:רסייסבכסהגר

כמונודמ,כ::ייוrכ 'כf/מ י:: Iנר iימובכמכסוףי;רי::י Iומכסנכיייי pימוווממרורךחמומכמכ:רונוס) I"P(כנכדכרגמונככן vבככוד;רכןבכוםיופוסייס
גקטרוקחרכמו/כ Iוימעוכסכוסרסרפ'(ספריחכמיסוכסון:;מריrכוכג:יון

 Pנרוכובכריסגוכוונו'כסכניחי Pיוכתרע[רנא]יוסף)(רבמר Iא •תנרעלבנךורעיוני :כןויסחחווכסחוררסרכקרכריס)
ר··ר·יtו Iררמכס·~כנורו:ר Sו-לללללנןוטחני :כםכייבככון ' 1- ;וש:ו  '-, ,,-.'ני '"'- I '-אורךהבאארקאה)מ(בח-ttאיני'חזיאר

בכסקרפפי, :וק//כ'יכrכיכסוו'יכ;רוכלי ,יילילנרבכיכיrכין pכמו;רןיוכפוק:ייהמ,
בכס/'זנכקייג::ירןיrכחרסיעסקיכוו/'הארמבו)[דףז.נחrפא,דכקופאדעאפ :פיסנכגןנכגגח'שבור :הנכריס
 tiנכפוכרכמור tiנגrכהכוfכוהווכגנכ//סחכמיתואמריתוהנניאכזע ttיהו'לרכיקיסר :כן tiימ Pפוקנכrכrכק;קגבכסקר'פפיך
:רזוגכוכמעקסןםגס-ידטכוחורן t:iכי'יליהארמ •בחלמאיינאח'מאיליאימאטובאכמ jנכר S Jנכחוכמיגכ'כומ:יכיולא

מפרססו;:רוכמכייוגבכרכ Sעמחגנתנוליההרהר •ררהנאא:ובחוטשקציבךורעולךרמשרחיפרסאיראתוחזית
וו~רור?~ח pכמגוכממכוןכוח Pסורךכיסליאינזאטובא'חכמיתואמרילשמואלמלכאשנורא"ל •חזאול~\רתאיומא
כ:וקrכדו,מ:חממגותחג;ו"מבכסקןבריחיאק'ט.יאתהבךחנוווכלךושבורומאיראתוחזיתא"ל •בחלמאיחזינאמאי

מפשראנראליהיהינדהוהבזאוהוהחלמי!מפשר,ריא Iנראחזא].ולאורתאיומא[נוליה(וחזא)הר U'דךדהנא
(אנרא)ליהיהינאנייחלמאחזוורנאלנריעותא.אנייייהמפשרארגאליהיהינ(הוה)דלאולמאזותאלמעליליה

לרבא •ונו'לעיניךטבוחשורךכח)(דכריםבחלמיזאקרינזליהארמי •[זוזא](אנרא)ליהיד,יב(הוה)לארבא ]זאןנ
ושתיתאכלתולאוטבחתעסקךנפישליהאמרלאביי •ךלבךמעוצבאלמיכללךאהניולאעסקךפסיךל'א

:ותנ Dה

שכמובוחכוונההולכיםבאומרוזה Iלשוכשנדקדקכיהפהאחרהולכיםלאאיהואלארעחלוםלעולםרואהאיבוטובשאדםהעלוובמסקבאעל,ו
,תלתכלבדוהואואיבנוהחפץמחוזאלכוייכתאמצעיגבולהואשהדרךמשתכחיקיץשלאועדטובחלוםרואה'~צמוהואאבלל,הווחאחריניחזי

התכל,תלהגעתאמצעיגבולהםוםלהחוז:.~יביהפותריםדברי Iכ Iאחרוכאגרחאמפשרדלאחלמאחםדארבאמרזה;םודוי~לישמחש'אכדיממכו
דת.כל,ת,אלבגיעוםרהחםלבחוחלויוחאחרוחםבוחכאמצעותוגםובאמצעותםכידווישהרובעלטובארםהואראוב(הוא,הכידעובדאוגופאריאקמאלד

יהיהלבדופיוועלכרצונויעשהלפורתנחונהשהרשותשנפרשראויואיןוםלחידיעללהבהילו "!'פחהואברוךוחקדושבשגגהאובזדו(מיוחדחםא
הפהאחרכיםלהוומותלהחכלמאמרלר.ק(בזהודיביטולואווםלהחמציאותירמיהרביאמרחנדאלרבאחרמאמרקייםלומחטאו'ניובלררך~י~יהכדי
ישכון.והדרךהדיאדברעוכדי ,הלת?ןשוהאיננוזהכלכיגשהזאמהאבלשראובןראויאיןרעותחלומוחיבהלוךשלארעהאל,ךתאונהלאדכתיבמאי

שהםשאמרעזרא ' 1א"הרדבריל~·מהבצדובשעןשכסמוךלהכ Jלחקאורואוהבשמעוןכמושל,חידיעלאלאהחלוםעצמוהואיראהטובאדםשהוא
והיחהסבראאוחהכנגדרבאקיהוהיהשבראשובהומרלרצובייחידדבריוזחאחריניאבלחזילאדאיהוראוכןעלהר.'גההואהחלוםםלחויהיההוא

כנגדוהדיאברפוחרשהיההפסוקיםפתרונילכלחוששהיהאלויחידדבריימבהי Iענ'לוםלשחבכלל Iלראובויודיעחושהמהרהשמי~וןויבאל,ה,
אחרהולכיםומותלהחכלכיהכחיבדהוהרבאוחזאמיכיהםפראלדנפעדמירלבואהזאתכלל,תבהודי~הה:נרהלודיכייוחרוישיפרשראוי Iוא'
חשובלשראוי,ומהלוהודהעצמושרבאמראהקיימאבדידךרשי~אמרהפהדרחמופסוקיןוכוטבאחלמאאמרםבםבתויטיבנויפר.רנוג'ובפניחנםלאצ
שהסכמנואחריעתהגם ,זההואהדיאברכוובתלהבנתדעתיקוצרכפי ,לוכגועצמיותםבותהכהשר.יםמחטאולשובלכואלישיתזהידירעוגם

עדייןכמותוחלכה Iוא'יחידדבריהואהנזכרשהמאמרא"הרלדברימהבצדשאריחשוםלוישאראלואוהבו Iשמזגולושחלםרעוםלהחלבטלאמוביית
דברומרוסמךמהועלכןלומרהיחידראהמהול,דעלחקורעל,בובשארראוי jא'וםלהחפרטיותידעאלשראובן jוכיו •יויעלבא Jמזוהממהרע

בטו'ואוקיומול"ר Iראובחלםאשרוםלהחשמציאותהשבלכנגדהנראהית;!צםשאול,וםלהחרי~חבשמי.וונבהלמשתומםה'אאלשכדיללכלהודיעו
ודכרירצונוכפיהחלוםשיפחורשיהיהמייהיהבשוקעובר Iברצותלוייהיהבודאיזהוידמהמהלשבתשובהישובולאהרחמים iמויתיאשלבואל

כחותכיהואלזהתשובהלהשיבידיהשיגהאשרוהמ.'(ט •קיימיםיהיופיוחסדארבאמרםהזהבמקוםשהזכרתיהמאמריםוכלמקריאדלאכאגרחא
ואגשיחםידיםהחכמיםכחשגדולוכמוורעטובלעשוחמחולפיםהאנשיםכ Iלהקמכפיקשזההיותועםשהנחתי,היכודכפיזהעםזהנקשריםוהם
ע"בחונההרשותכןלטובהעל,הםעיניהםולשיםלטוכיםלהטיב~שה oמרכימאמר jכגםשאפרשעדחובתיידייצאר.'לאעדייןחסדארב ,מאמ
<שה oובמובדבורבמחשבהרעהלעשותוחטאיםרעיםלאגשיםאלדשמאכטראאלאעדוכו'ג'בפניךל,על,ועגומהונפשוחלוםהרואהלהםהסמוךיוחכ(
כיואף ,והפנימייםהנגל,םחושיהם[השקפת] '"עשירצוובעתשירצומילהעגומוכפשוחלוםהרואהכילזהתשובהיששכהכתיובמהיטיבנואימא

בשרשיכוונותבספרבחרותיבימישראיתימהזכורניחכמהלמדתילא Iבשישאמצעיכאדםיהיהרקבווכיוצאכדודלגמריטובאדםאיננוול,ע
בהכרתה;;ולם ,לבהיולפעולועצמותםהנפשבכחסגולהשישאמרהפל,אות ~ר~ואיכקש ו,ל;;(אחרע"וראעצמוידיעלבחרוסבודת.רותלק~חהכנף
אלהנפשותקצתפעל';!נורוככרל Iוזוודואמר 'ובוצורהוהמצאתצורהכבכילצערויהםויודיעעמהםוחכםאוהביםלפביוייכחומחרחות'~רה
כשהואמזהץויובמחשנההאדםותהרוגבמחשנההרוחחפסידאתר'עדגוף ;שלכדיהחלוםפרטילהםשיפרשראויואיןומבהילמכאיכוםלחחלם
בטובוחיו jשיעיייהיהאיךהעיןפעלבתוארבפירושו iנרבובוכחבהעיןמרעי 0ככחוהואספורוידיועל Iהד'כגמרכברכאלובעיניושיראהלכוישנר

וימציאהוהרעאלאםכישיטהאפשרושאיכורעויחשוכבוויקנאמהםויפלאואיננו'הרבברךאמצעירקגמרילטובאדםאיננוהזהשהאישוכיוןוחתום,
וקטילענישנמימרל l/זכאמרםמאדיסמחלקהאישכשיהיהלזהויעזורכוחכמיכןדבריושישמעלנואתלחזקוכוונחנוהרחמיםמןיתייאשהנפשלגדו
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 ,ג rגפכי:ז rכךעג
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כיסג~"fכiכס 5י ti (.fע(דףבגמונוממיניהרפסאנפק IPאקד.בירחמה
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מיגו ti •כסכמעגררכמוכסירי :רקועטרפ;רחכמורגרמסוורסטסומ "5ןמכנמרומנורסומטגסכורגעגרכפרט"ומוגרכגכוכוסומךמסנכ;רוס
ממו .ממרסוגמרב :גסוכ .כסלא :טנוטסוח tiכגסוכמזכמגכנורגננגרגמרס ~/סכומזוזורסרומזכ"כמס 5מחנורסגנגכמסומ"מכסגרוז

ככתי : .r 'גרווכסקרוננס iרררקועומiכזוזו .רוכקרננסומ:וילווזוקיןגרוועג,ו iגנר ti 'זוןמ 5גוכומםווכiכגמגודסומסרןרומסוומ,ןגס tiנו
סן Iג t:it:iוכ;וכר • i51גחא :וכס Iנגל Iגסכיסרקרוכס •וגיוכסגסן; tiבכס t:iבכו •גו'רוכקרבכסומוילון :ורו//ק· ג// Iו ~/רבריןכזכייסגסו Iז tiם Iוכתס Iנכ:ו

 •ווכןכ Iגסכ t:iוכוכסשאלמלא :וין tiפרקגן Iגרמוכרס Iבכ Iרקוכזןמחרןסומ
ס Iמקרוכ;סגוסוכוכסבווכוiכוגע tiגסוכדשביטמכוכבאלברדנהרדעאכשבילידרקיעאווגון::וןןמגו::וסרקובכוסזןין t:iרורמוו

רככסומון ti::ונמרמ Iנרכט tiגומ::וקרמואיכסלאעברדלאוגמיריניהומאיירענאדלאגכוסמטמטמורגרוכווכון::זוקיסרקוננ
ג rומגומ::ו::וווגו •עקרבקרמ: Iמקרמיו •ילל' Iגוכוכנוסרכנג::ותמ::וטגורקועגון

גב r •רעקרבמעוקצא :::וומוככ::ו •דע-רנאחזקאוהא •מאעחרבאכסעבר::והזו;רוןט::ורמווכווכךמקרע::וכמ"ט rו
ג t:iגזוסמהטrו •רווכרנחר :יע.קרב.רבאיהוכדעברומתחזידעברנזיויה]הוא<זיהרא)ווכויזיוכוכגוכוכבככס::וומ t:iסיקובכוכתזכזו
כ tiרום tiק .כיוכסמערנות :בכקרבדמיקרעהואוילוואמריהושעדרבבריההונאוכוגכיסו;בגסוכוכוכסבכ Iברקגסורמ

סגוגכוסבוו t:iו .כככוכמאח :כי"סכוכבאאמיאשידרקיעא.רבנהוראל)ומחזילג(דמגמ 5בכוקכמואי :ורו/קוכוסקכובכום
 'ל/~ :כווכ::וג tiכח::וסו t:iכומס ~ t:iליהוחזידכסלאגיסאמהאידעסרהוא(דשביט)::ויכ::ווגן 5וכסומ'עקרבגוןרעקרנמ
/ג Iומגומ::וג t:iכח::וסו ti'מוהורמ:גפוי ~ ~י 1 •יחנכונכומעמורוומוופרקגרמנכרוגו
רקיימממ/כ'ווהמו pמ:יותארמונדרןדעבר.כמאןומחזיח)ומיבעיתגיסאמהרחרביהס;גהמ·וזוכופמינורו rכרקיורוכבכקרנו

 .בכגכמ tiגיוגסקייוכfכ iרמ//גט~סגזגב •וכימהכסילעשעושהט)(איובכתיברמישמואלוכ;רטrומטטגוכורוגוררכסרמוכרוגזס
וכזכוסייגובכגגכ tiרח!::יבכנגfר j וf::!יר •כיצדהאוכסילכימהעושהה)(עמיסוכתיביבכקרבמבכiכיו t:iכ ,,/ t:iספרוכס iחכוכו

!::סוררמסט;ס ; rוכחחך it:iגוכוסו~ור tjמפנ'עלמאמתiלייסלאכסילשלחמתהאלמלאוסבככן/;ייוחט;סווכוכזכגווכססייוג
סורטג::וססררגן ;eט;סגכ r, i;כ~ומח-'יי:רלאכ!מהשלצנהואלמלאכימה ל'.'צנהtרומ tiוכבג t:iמגווכ::ורוימיבכווןמקוסנז::ו
 ) ti(ע •כמ/ד'ומסתברא :;רiכוככ'ס I.i 11.,1 •יי ·י "'יגג rפ::ווחרעטגקננוכרמוגזווככ::וג rמנכ

גב rכרוס j!סעכוכנוס::וייוג[זגכ]לאואיוגמיריכסילשלחמתהמפניעלמא 'פ;::ו::וומוגךמוגחכומ::וגהיג rמעכ::ו
אלמא :הגזוסנגו::ובג(ט Iובכ;~ינ iגדהוהמאוכלדינורבנהרדמנחדעקרבאעוקצאכווכ::ויקייממ::ו;רסרקמוכרוגו::ווכקנג

רטריף:גטרפממהויזןזגבוגמ,הסרמ·א"לדקאוהיינוחייהוהלאעקרבאליהנ)טרקארר/~פ'/קוסהוס' "/ t:iר tiייוכן/חריסייס,
וכסרסומ t:iרכר •רערוףכטרפאכימהמעדנותהתiל'~רלח)(אייבלאיוברחמנארבכקרבכריו iוכוכבכ tiרוכמוכfו' iח t:iבכ'/

ווכ;רוכזיגוכסמוסו t:iבכ t:iוכנוופוסהוכוסול ~י ~ילו/כ Iג' iמיווימז;ומווכטכסוכמזכסייגו
ג::ורוריכיג-רזנ(עגנקורנסגמ;::וש_,ואאמרמהכ.מאתפתח]כסנומוש_ותסרויעקרכמע tiמiככמוךמונכוגומזנוiכ

נרג.fכוה ו:::מרטריףעורפמ .רומ) j!וכ::ולהואמרינ)דמיכנפןלהאמריכוכביכמאהכוח r::ומס;יגסו 1וו tiח j!כrגךמווrגךכ rנכ
כעירפמו rרמהזככ"מ .עררפס ו:: 5נוגמו.מאייותאיהודהרכאמרעשמאי •ד)דמיבדרןפרט'"וגרכונר"רמע"קס)ו"במ' j!1ט

גוכוופוו Iסגובכסמוורrכגרגקמיטרףלאדעגרישאלהואמריטלהזנבלהאמרייותאוכיוזוךמז;::וומננקרברורמיגרמ::וסון
 :גימ;:רחזיריבכיס .גח rרחוחאי :וכגורעלועיש(שם)דכתיבטלהזנבכמ"דומימתברא ,ססוחגיוכ;:רסייוכוכfווייו t:iוכ t:iגויוד

גוגביםגי t:i •בגוכוסג;סדאמרח ,ח;חסגחכ,סמיי;ן'ו;מט;סמגרגגי
ס Iגוגכמוהוכגווכס .וליחרר :;ו ti(כמטרף)ומתחזיחמראאלמאתנחםבניהגוכיוכייiכורכיוכ"קרוךו;רמרגקטוכ!:ום

רגס t:iנכ .נוחא :ממג::וטגוככ:כן 5עאבתרהאזלאדקאוהאדטריףנכטרפא]גט][יף::וייגורדקנכfכייעקרנמקרורו;רמ
מבוללהביאהקביהשבקששנשעהבני)לי(הבבניליהבלהדאמרהמינעו(קמו,וןכמיונרrגוכגמרקמנכי
בינטללסתמהוכשביקשלעולםמבולוהביאמכימהכוככיםכינטללעולםמקרורומי::ווגמר'ימ::ווג::ו sממוגוס

~~~~~~ ~~~ ;~~~~~\~;:~ r ~~~ איתומוחלמתמלאחכוראיואליה)(מדילהולהדרינהו •ומתמהעשמוכוכבים
כלאיוא)(קהלתארחיניכונכיתריליהו).וליבריסניגורנעשה )ו:קטיגוראיובנמי t:iiכוי iסוכיווכבכקרכ ; rוכממ;חסוfו

לח)(איובדכתיבלהלהחזירוהקב"העתידיצחק)(בראר·ב •השמשתתחחדשנככוו;רס t:iוככוגנוסגיסס t:i/ג Iובכוכסווו
 :תנחםבניהעלועישקמנכרוכמ::וקורונכו;רזוכ;ר::וומ t:iנrגטורו

אזילסאהוהסטינארבגוהאסטינארבאמרזועותמאיהזועות Lועשםמכזומוו j!ופוררטסנעטקכמ::וומוככסגג rר
l' I , ') lכ,גוננ::ומאי :וךו"קכחןג::ומרוו  Iיי I •י '
וכערוקוןרסייגווכגכיכוכמסס t:iבכגוקחוכיוכס t/Iבכוךננוגכמגווכסס tiכמכנ"סו;וסםוכוס tiסכ"כוגי ו,,,מזכוו t:iוכ; tוכפוריוג 5מכסוכס t:iרוכטוס

/כ Iומ ~/ב lוiכסכורמרס tiק tiגנכומו;רסר tiכסתקiלוככמסוכבכררכהסהקסרוסייוגרוכ"יפחן/;וקממרוכמסמ;מוכסiכקרימכחוכרבוכקיס/ס Iגוכוכמtרגו
 t:iכרמ/ג Iרמגזנגוןכ~סגiכררמז;מ/כ Iר •כו/רמ//ככiכיסרמזכמוחיינו :/כ Iוקרו t:iוכקברומתןכטוגiלמתסגכ tומסגסוזורכימוtרנורמ/ק Iוסיוככררו

רגומסוטהו ;Cו;כומ::וכ;רר ; rרמסורטורם'''וכעסנו::וכומךעככמרוטמו::וי::ומסמנ;ונו/'נגו::ועכועוטכרכמונ::וזוסרוסנגיכו::ונטכ::וט::וומכו rמ
גו::ורמימ::ומנוכ::ומזויגרוו tiרנזוכר"מקממר I\רר'ק Iונפ/גיס j!מועוטררונגפמחו::וםנכיסרמרונומו::ו~גו •כו'מנוכוהביא :::וומוככ::וממזככמו

נפרק tiמפור •מזורגו;רומ;רמכמ::ונור[איו :וק"גניוהחוווגר iגו::וסנוו;ררוגו 5מרכונכ::וומ j!נרממעט::ועכו::וויג::ו j!טכפומגומ::וטגטכןוכעממ
 :וק"ג::וחר!וסו::ומרווס t:iסחךנכוס t:iסגמונ;בכמורוגו/מג; tiחררמוומוכר/ז Iרגעוסוכן.;סזוזורוסקג/~עתיר,: ] ti/Iננרסג::וררון/ק Iוכפקוכמ

יעקבעיוו
רקי~:ס Cכפיר!:"מע cמ !וp·c ,fריסרבי"נזכ '" Cרע(ס :tמוסייבי t:נונחנס::מחירמחמריסרכנמרר·כפ"נג·ךננ·מ ," tר,ררכתרז::יכנע(יס , cנמייfויניח(fוחרכגיךrיסס " C ר(!

קי~ ~י~-
(י;iונו :בחריגרח , Sנו:יסחירועיס .עיכחבי:יי:ינו:יחי '~ו,ומגיסנוסרסע :I(רfורי.מ"ג :I:רערכקנ(זימזורמףבכיס :Iר!:כקימ,סער(ו::סקינכר Cכמחרחףכ~סחרי
רבטגחנוטנוע:יעכין~פו .נרקיערח 1ג~ ' rרממרמקרעfו 1 ~"ייו~iווrכןבכר;רמי:רסכ"יקכססטוג:: ח:~~קכ~ Cו::ר"רר! ,"מ c "::,יכיסס.כמק(;יtויר Cר,יכר cכמרי

 '''וfרנו~fוזימיןמחי~פירטיחנוחגי'מחיוגfוגס~חענרר~fו~tררז~ו'מערכקך 5כערגייעעסססכ ג,"כמכר,ררfו"ג .ידיס Cחכי",מ,סס Cעוכקנ(ו Cרמחי
~ C מ,"יס)(כמי,ימגיכר: , ' I 1 ' " 

 :גפרםיי)וך~מגס~מענרך~ממם:וימקמ,רנתרי'י
סנורננוםמופריומעפרוזי~גר''יכררמ'ןךי'י )'ו Jטימיעקכ Jכע'~עינ('יוכמעיגנ'וף'יערוןנפ'ןרמ,'ימגמ{ .ממונ,תומתמכמ'ינוואיומכו

I ערמתמ~ממי:וp יח'יי:רי'י:עתורממכ'יוכחטרםכיט~"ככיסכיכ'ימזריתגימ'ימזנממ"~מ'ייס~מ'יגממ"רורגןעגי~ממרעפרכומרט'ף'~r ירן
פירוםוכרמ'ימרס·זסמ,ןנ'יסימזירסז:יסמקס'יו~גמור'י .ימ) P(מסר'ימרס'יו'ימרזיס P'ימוככיס P'יגחינ~עtריומנ~ .ונו' Cמרג~וחי!fוככרזיכועוס

ריק. 5 ",,בעשיטצערפערטהייךיבערר),ייי!:יע.אנקל~בערצערשטרייט.ס)לט.ד) Vרזאפפ vפ )ב. jשלאגע )נ.יעטנכרן S, jערשרעקקעמ) • jמגר , jדפה



גטדףכרכות ·ש~נגיתפרקהרואה צרמהרש"אר~
כבכמכיזג.][בכווכבכווומפווסוג'כניוfומזוגוס:.רקכ'~בשעחסבכוס::ימומ Sבכסגfווככבכג .ןכמיfואובא :כו:.רfווfועfוועירמקווין

מrרסככיוזכו::יfכומומfכוזכסבכרין Sסמג,סוfכ~בכו 5 י::"כ rיסרוfכ::ימכfככימג~יס.נמסגזכגו[ורומ::ימומ Sעןכמיfו .נכ:.רמממ Sכבכףגס
רמע::יוrר'יירמבכומנכנכיןןכיפיןסמיגוכיןומוויר:יכרימזכוומכוככ:.רכיfוו:.רכיfומומ Sעמכמ t וtiר.:כימןכמיfומ~fו 'כfר.:וכופיוסןכמימ
כפרסמוכוומ,כוככ:.רונfוווו tiבכ"בכוכוכוכמנרסכמ ר.:"כקר.:וןכהגrרסנכנכסר::וייוכןכוכימסrריקfכגרויfכגוסרקחגיונ:.רנככוםfכיחז:.רעגומ,:.ר

ti עחיקS כיונכוחfפרו~ti כונfP נכמti גכוti :.רקרו ר.:ti כו]ע',וגו ~'נf~מ: 
ti רכז:ימ,ו.:ti [ו:רנעכו:ימגנח :ון'ti אפתחמטאכיבאורחאi ר •גו'נרקמיכריקגנחטמיאאובאדביאII ~ חזיגורמגז

ומrרו:.רובכסגווfוrרר:.רנוקכמרמהrרג::ו(דגנח)גוהאהאיטמיא ,אובאידעמיאמרגוהא iנכfו::ומרזגזדעזע::וגגונכרומונכס
ס::יוfור:.רכרקמסוסו:.רייוכ:.רנכןכיגןלי ••יי-ללימ:.רוfכמ~ממrורfכ •נו::ימבכrר •מfכר
רכfכ r:.רגוסוכיממrר~:.רכfוחסכ:.רכאאמאנאקטנא-וטהקא.רמאהוכ' ,כי:.רמיכבכינו:.רחגוהא :ן:.רגסוגז

זוסכיר:.ר 'יiועג:.רועסו:.רומרנררששרוייםבניואתזוכרה"שהקבבשעהידענאנכעו': i 'iit:i iככנכ::וזרעזע ו('יו::פנכנכיס
ו:.רייגו~מרזנכיערמומחיחינג,יסגוכרוב'דמעותמוריד ):ביכולמכוכביםבי/עובדיבצער:.רמרזכזדעזע::וקו~והו Pוככגפיו'סופק

Ij ו~' 5נכ ti נניוג~טנמנכרסופקגפווfנשמוקולםהגדולליסמג:יV : אובאקזפינאא"י •נוהאוהיינוסופוועדהעולםמסוף
אנו- L ·היא>נולא 1(איליהמבעינוחאנוהאהכיאי 1·כדיביומיליהואג)נדיבטמיא·וככמוזכ:.רמזכמגחאנחח :גפימכגפי  " , I ", I ,. , ,,, , " ,יכ, Sווכ[יiג.רrרנכ]רrרינכ) C1 (מרנכירfככrר:.ר

I:i :כושנאם~מזכמכוכrו::יכיh דלאוהאיעבידגוהאכס'~ממיי:{ I קטיאנרב •בארתיהכ"עלטעודלאהיכיכיליהודי
כפיאלכפיאכהאניוגםכא)(יחזקארשנא'זוגבעלזוסופקכפיוארמדידיהומהמכrווכנכ:.רכ,סיסגfכרסגכירגכ

והניחותיה)(שסשנאמרמתאנחאנחהאורמננת!)נת!)(י.רבימחתיוהניוחתי :רומכחחכוונכוס:.ררעהוונכהגrרס
כדורכיםהידדכה)(ירסיהשנאמרברקיעבועטארמיר~:נז •והנחמתיבםחמrיי 'ו'Jי tiבכ:.רינכ:יfנסיע~fננמס ,וחנחסת'

גליחוכמ •יע"'בבראאר"האו"ץיושביכלאליענהדורן ti •ינככ:יגרורגוסחייד : סר.:~ כמאתחתוראת 1דורא 1 /.ח j,.. • ., • , •רננ,וס i ר.:והארץ :נרקיעוכונכןכ
שואג(וייארגליהדוםוהארץכסאיהשמיםה'אמרכהןסד)(ישעיחשנאמרהככור:.רככורגסממrרמונכ,ווrרק iסגיוז

 :וגו')אג rtי'ממרוםה'כה)(שםשנארמעולומתורמעיבקולו:ירוסס:.רוfככfכוזבכרכיבכוןכןומניבכ

ז)(תחריםשנא'בגלגלא(דאתיא)עננישמואלאמרהעמיםמאיהרעמיםועלשםיס OOנכהrוובכגגיס ,כנגנכמענניונגיו:
.ע • •לל~עגגיס[,יימ .:יקוכוגסככנכונכזכח;גיס

ענניאמרי Jורבנהארץותרעשרגוחתבלברקיסהאירובגלגרעמךקונבכ"ג:יגנכנעסונכזכככככוחפוגנכיוגנכגכ
יעקבבראחארבבשמי~.מיםהמוןתתולקול ),(ירסיהשנ:פIילהדדימיאדשפכי •נרקא :רעככיס]:י'יכו:יקוכומוחו
ענניאמרנאשי]רבכאסי) •רברואגזיזיומתברענניארב,-יקתקיפאברקאאמרךכוזמ'נזיזיוסתבר : tiמסגנוקיס
רניר).ומסתכרא~וםעלכזיiכאודמיאפומייהוומנשבזיiכאואתי Cכחמלחליחלוחליrו:ויכוrיובזיזיונכנכיס:.רייגו:.רקוגוfווהו

ווומכסכעגכי"וכגrרכי'חלחולי .כירסג
 :מטראואתיענניומבהמיברקארבריקיעקבבחאחארכברענכי':וסנהסיעגכי'ו~יינובככי;:.רוזיק)ו

ותבה

ואר'סקדלהגוד,,יסמרקיע'מיאומשתפכןכיוהעוכויכוככי'וצרתםעלקושיאע'הרןאהכפרקכפי'ל'זגאו!בסיסרכינורי-כשפירשמהכתוכמצאתי
דאי!סעי!ומזגדתשמורירו"חולאככייתיחקולדאריסוככיאוםככ!כהוייהוכפיואמרקטינאר'דכו'כנידאתזדכרשחקכ"ח(כשעהזחסאמר

כוכחיבמיתקייי[ומעיחרכיבי!מיאכלסיהןסועסרשיםידצרנדרומןתדכהחיאאגותאמרתאהאידז"רכד']סתאנחאנחחאסרידבת!רבידכד'סןוכק
רחאדמעיתרמיקריבהיאיחכרהי!דגשמיםדרסךעמראתךמחסקראבאברדרפירדשאדאןרח" •אגו:ן.ובריערסדמבי!אי!רבב!אמרירהרדסידבכר

יכזטרארהקריטדבאדבאחריררמעיתרמדדמטראעי!רעפעפירמיעיבאאי!ח"שהקבספקi'לתחכמיםמרברי·דבי[הרעתמשקדרדבי!תחרחרברורי
סיםריסיר jדחכ'ב'~תדהגשםיחדררתיכוכחיבבגבדרתדמדריר!ח'וחקברמ'~דחורארמי~דתדיאאבחהדראבכידלאשחדקראלפבידדאי!בדיחרשדםלומדתד
ומפרשהיכי!כיאראראוםמעי!ומעותד"חולאבגכורתדדמעדתדמחקריא :tוכשעיראדחבי!רבב!אמרדחמלתארכרמחיועהאמברראוכד •דדחק

שרדמהובדרקדלשכדראאלאפחמתוךומשתעיויאדבואדכרפהא'פהכינדתיבושנדועיםבובריםהמשיאתלמשידומדימשלכחדרתאלאאמרדה
וקאמרהאידכ!מעיניםיצאכאלדשדדמהומעהכדראדהכי!מפהיצאכאיוממתל,והכינביאיםוחאאדםכב,'בלשוותורהווברההיניכיחעי!לרמאי'י
חואאחרתדרךמילי Jלאל,ורמימאידכלח'אתהנראה Jכע' J ;עאשרמ~העלדלאומפידואםכאפועשועלהה' qאויחרח'יורנ.ההיעיגהבחואמרי!
בכיותכגד!רב:דסאסיחהזיישראידצערמקוש Jחרבועלימימרישבפדלאדהכיחגרהווגיאתיד!חכ'ן qדא •אוסבבי iדישדסשרבתורתאראפשטיח

וקםר'עםידיאחיחדאכהדדד'בפשיחבחכי iרכבדאמריחאיעררחאדאבחהרמייתדכרח"קכקמיחדחשיבי!עויפי!רישרארקטיבאירבי,האסתבירא
רר"בפשיהנחכיהכיבהו[אחזדשמיאס!אלאבדכיםעמוריםאפשררמעיסשפחדתמכלירעחיאחכס 'pררכחיברפדםהואישרארבשביררערמא
ביממאכדכביאחחםיאדיעקכררבינפשיהבחכידמארצפוריסרזבישפכדמיראכייאי,!ישרארכשבירארארעורסבאחטדבהאי!אסרדדרכבןדגד'הארמח
רהחוארבב!אמריקאדהאחםקדשבית Jדחרבצכדרבצרחרמימראיתו Pעאכ Pדבר'ערר,שראלאיבדןדסיסבי!מופתידכארעאכשמיאח"קברהדןומחזי
רפיכך •חכי!רמהדיבפישדראדארץשמיםורעשדכצאחדהשמשחשךיןמאחכי!דרפדם •יסכןרבריחאותאדתחבעבןשבראיתחקשתכנדןיביבסשביבד

דרכטמיאאוכאכראמרעל,ושמןרירדמעותמחזבתדגדחאקטינארבסבר ' tעדכרבי!כדששרוי!דצערישראלדר iדוככהמ"קחרב!שמיאקמיהוקשיאכיד!
דגםכחיכבחדיאדקראגוחאקדלדחואזחעיזחסדפקכפיןאמרויייחקטיבא Iככ,דכמורשכצרחאנכי'ג.מוככמררשבצער Jעמחשרויהששכיבחדכמדכדככי'
דהסקטיבאדרבמימראמרפשקרארמפרש jהכ'דכי •כוכיאלכפיאכהאבי !,"כדכזאת •קושיאהו'ןעלםיסבארחו!דמחדיקטיבארכאמרצרידצרתם
ה'שהקבטעסיםיכמהשבדרשפ"אעפשו!םדמריידצאמקראשא'ןקאמרהכיסבר'דנוחא •היכר,אתדשרפתיביתיאתשחרבתיאדיאר,שעבןר"ט'שמע

דרבבןנדהאקדרמביגיחםדידצאבזחזחדנספק'ןברקיעכפיסב'כמ'ןכדרא jברדמ~ר,שראיח"קברהדןדסחדיחואסימןגיהדענביאדבהדיקטיגארבנמי
יוסףענףיוסףעין

קטיכמזרגכיןן~דקזק t ' .כד',דנכ'גזד rםןפכפיןממרדידי)רקעיגמרבקנו\י t·וינכמתו(ייתומחמ~fו"נווfויו tiמטעסוכככיסמ~וירrכינ ftiווו ti~פוו
 .פ:ומיסכפין::סופקגמימרס"ג.מ"כפעמיסנוסמנו)רמזעגיז .pr)רמיזעכ,כניס~עםיתזיו tiוכפיווםוfווינו~ס' ti tiמנכ rtiכירו~ויורר •מע~ימימ~ rס

כמ' Iנעגירז~מ i.מכעמימ .rמדגיזגריקעיכמרג!:דמ)רגמ)רעוזכ!:כדקדקו)רכרfנ)ר , , ,
ti ~\ווי יfוfכינכ\יינר~ti וכוכוכניסכיP מורידכגיכוכ~:וסכיססיגמג~ .דכ~מכנזגריו~זמוח~י)ר)רד)רנמזעזיי! .נו"מומ,ןמטעסכ,נכיססכייספיק~מכי .יס

נפיקעיכחרגקחמרד)רכיוכרמס . rחמפעסכוסמוסייכוכו'גכיוfנחזדכר Cכדמעכורכת"ומו" .כינכ"נככרני"וfו tiיתו ti tiו"חיוו .מrכו~ייחומחמ~מ"נור
 i ~יומוגזס . C)רכפגכרחנס ,)רכוףנכרמדמז~וחכוכניססעוכזיכי!::;רויסרמ~ Cס' :rכ,מיס)(סמיוכת'מ t"מ::ור

דדים S" ':cמגו:ימגי~וח t~נכס"גדמז .פעמיסרס 5 <:קחסגינכ~ .נכנכרי.ור:: ח'"<::ס:כריס, ti:ומ"מז 5ע::ונוויסרן~ .וגיני-ומי~י'י"וfווכינמימ pאובאמכז
, • I t I ,זוכננכ~זוסופקכפייחמרדיזיסקעיגמדרכ .כזיכי!מ~י)רדזמימגח)רככזר. 

כערנכ~ •~גדגו(מסעכנככיגו~חיסםיגי~:וורוחזסע~ז)רמכסי)ר:ממ~)רימ'ןכ~ימרfוומו"מו 5ע'יומ tiמ";ממתכיס pממ"וכ~ומר .כזונמו 5ע::ווfונס
נfומת f)tiוףעו 5נסרו"סרמ~ tiי ;eע~ער 5נרוי tiייקכ'" tiמומו tנכ::וכי וfו",
 :"יס) "וf( "'~מינעינו"מנו"fוומ'ג ~וti 'fוכמוכרינין '~מונס .fוותכו~::ותכיףרק'ןמונכרוfויככו .fוומו ;eמ"מ~מfונכיןמ,גו::ווfו r 'עכ )ז'"וfו

סנוחיסס(ססכנ~וחין"'ימיהמריסיגמקומדמפ)ר ~"מזנס::זגרווזגוףירומוחנרקיסיסרעכמינמוירמvמ:ידיס:<זנריס •דכד'רעמ'םמאי •הרעמיםדעיהבינהאוט
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לירמ::<כfוי Cדכמ
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יכ Pגדקרחבנופי'
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נ:ורר'רמחרמר"רקדם
~חחר"רן Sסרר~גי

עניררממכ .!(זלני
נג ,:;סב Iנפסל

C סרסניז-""כרכעכם
 )נ"גכו' qרספחיס(ד

רנמ!(פחכלזממר
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נכיחכח'רמחומ'נהור
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היינו :~ייכ'כויrוfכסממ;מ"םמבכ •כוfנסזכנ~ Iכוזרכ :ופיס Sפורנפוובכנומ;fנםמובכינו נf;מיוגו'נסמ~ובכרממרסגגגסג"; נf;ונו'וס I~ימפ"מ:מ'כחוכוחא
(קכ(כרי :נכנ~גכי ;~י.ייכואמי :כניוייו Sס~י~ .ייכורגמינ tiמפייגו"ו(כסיףכ'(ניימנממםנ~גג(~ה[בתח :יק";ט'"מחי(יומ Hעמ"י 1פירוני 1 1מ l 1 1 tל 1 1מ"ע ~"(כrו :tב

fומרוrכפמ~נימ~מ I;Iממכמגגג~ייrכנ ~ pמכמר Sק I;Iי I;Iיסמס .פיוומ tiגי/·מפיו ~/כק~ I;Iק;גג tiמ;מרינו'יינומוור :גגוcורגזכונומפווקכמווונ'רנ'ע ~'מנד~
/lc וחp "יונפוק"ר:::קומS בכו)רופןמti [ : כווויביאהti גגti I;lti וti טוניגומ• ti וti מםמר; •:שושביןגגכיסןמנגייםסמםמוכגמוכגמןמכמבככססגמכיס\סמנן

כמ S Ifל 1-' 1כככמוענפסוק רף.וממr:כפר:מרונזוונונחופזכוזכונומוויעמוכן I ((וויבכם;זכוגומונרמ!:ימסזריכקועו
:היממו i5מכוקנסזכומחרר Sמסיסאלאיוריזבשניוייצררכתיבהיינופרצוףראמרז~ררגוט'ייגגםחגיגמיוסיםגיור I;Iוזו "7'פכ"מזרו

סי~יף 5רפזסחי .גויםחסגימינייסידאו)רפזיבזשמעוזכדר'וייצרמאיזנבלמו)דקיחויו pSמימכסימ i!ב'מג;; ~;~ ;:~,ץ~~ rיג~יו~
סימננמי .fוםמיסימאפי';פכיס:מסכול'ל :ט';;מרומ;חסמרסמ;סגי.:רfכ ti :ס :tד :ח l/פי
 tiמיrכםfכ •סנםיגגכ;ונזדמנה :~רכו •מיצרייאוימיוצרייאויפזיבןשמעוזסרנורגגמי"י ti.פוזכו tiמסימואפילו ~

סיגגנוובכר •ררין Sכיסלמונהכפגיו:וסימ Cב(כראשיתרכתיןהיינופרצוףראמרלמאןבשלמאמיסווממו tiרנמוס tiמרוו)כ I;Iכומעג"כ
fכמ 1ללגאוניםחדושי מ tiחיוי •נגסו סנtif:אחורי(פגיסזונמאיזנבמ"ראא •בראםונקבהזכרר"מרמיובגמימםוסמכמכיגמררמינספינ~ ו:!רפ:!כיס :tכ

' C: נרגכוקוןכמןנjj סקי;וP כוחןti מיכתיברמיאבהודרןאבהוכדרן •בראםונקבהמג;מחוירו~נרוגti סמיסככפגיננריסמממננ~~ימ
כיצדהאהאדםאתעשהאלהיםבצלםכים)(שסוכתיבבראםונקבהזכרהכאאיוג~כמגירנ tiסכ~וס l/~ומכ;פיייסומ(עפריc:ונ I;Iס'

ל•ט'ממירכמסמי;ו'ימ:כרג'סימ~מיס I;Iכספ'כ(ן I;I:;כמ ;~ i ~~:' ~~נסגנגגרמיסוומרמסוס ~;ו:פti חאד]אנא(יחידי)נבראולבסוףשניםלבראותבמחשבה-עלהבתחלהיוניכ;ח• 
זנבלמווראלא •תחתנהבשרויסגורכ)(שסרכתיבהיינופרצוףלמוורבשלמאמסוpוכמימומיכמס"גנכ t:iנממר Sבכייי I;II;II;Iנחכ:יקנ" cומ
ןונ]מ 1 1 1 1 •ננזוכפכמוח:י :tכעו ברנרואיתימאזביררבואיתימאירמיהרבי.אמרחחתנהבשרויסגורמאיו t:iפונס(ססמכ(מrכויסי(ו(מ t:iכחיסומעןנממר iככ

I;I ויבז.רכתיבהיינוזנבדאמרלמאןבשלמא •חתךלמקוםאלאנצרכהלאיצחקכממיסררממםוםרסכמכומוםרקיקכמורעעונזעמ
~~~;rו C: מכrספויכ';יסךמסמגגסיין ~~~;ע~;וS גסיייפיוII מיבעי •ויבזמאיפרצוףלמוודאלאמ)('מנבזשמעוזלכדרביליI: דאמריא)( ללפויןךמ"סססגיפכיססגספןפגיומסס .מ מדמעהצאתאלהיםה'ויבזדכתיבמאימנסיאבזשמעוזרביבנדדרש]כויסח,יוומסגיסימגייסווף Sפו;מ"ד ~~;ומס~;~ר~/נ~~

לקליעתאקוריזהיםבכרכישכןהארםאלוהביאהלחוההקבו)השקלעהמ)מיםגי I;Iספופגיוסיסמסס/מ Iרג ' I;Iנו~נועמע Cכר
שבראמרמתנאבמתניתאהואמריחסרארבאמרויבןאחררברבניתא.סזכוrכ t:iנוםי(וניגיססיכויבכמנו:יכמכזקזק ) (לל,,·מ 1וי!:יסונננסוחסז

מלמעלהוקצרמלמטהרחבזהאוצרמהאוצרכבניןלחוההקבו)ה[שבנאה]נמכוכממו Iוסווסכמגגונכמווrכסוכו-=-=---
את,לקבלכדימלמעלהוקצרהמלמטהרחבהאשהאףגהפירותאתלקבלכדיגםימ vימג"ממקומםכזוז;סםסמ"מאיתןאהנת

לללכסיסמ,;~מכרמססגקכסמ~וחסכחרמנ~עכיכמ ה IIהקבשעשהמדדמעזר]אבזירמיהרבינאמרהאדםאלויביאהשם)(ד.הוגנחימסיסחכ;סטגיך S ;פגייססויזמוקדס ,מ"ע;'כמ
זקטעםגדולשיחזורארץדרךתורהלמדהמכאןשושבינותהראשוןלאדםכיrרמוכס'ינרמסכיכוכז,וריםגיrכ)וזמחוחרוממיוככקרס fו 1 1חי:יליו:יכמממוחר נחמזאןורברישאסגימינייהוהיפרצוףראמרלמאן •לוירעואלבשושבינות iJt:iו t:iבכ;~ג;וגזךמג~נסמוו /ו/ i:!פו tiינ' I;I.וכנמ !;i\עכיכמ

' C כ!נומרמוקזסfנוrכוגגכ"ככפגיווסיממיrנס;ויrכפוti ךנרראשהאחוריארםיהלךלארתניאברישאסגירזכרמסתבראיצחקנר ללללךכסמין)ךסiייגג~מפי~יי;ח)ךייfוגגגיקחי~י I;Iוכרמ . I;Iכrוור אהשאוחריהעוברוכצדדיזקנהיסהגשרעללונזדמנהאשתוהיאוואפימיונכ)ך.מסיס)ך,מר)ך,כורכ)ךס;ככריווגי"מ i:! Cר!:iמנכווכrו
ללללכח'דו!:' :C "עפמ  :הבאםעוקחואיזבנהרוכגגכיוכגרריו 6וכסכקןכריrכו vכסכר)ךמ)יי'(דף I;I(סוע

נמיךחיסיומ fiכמ/fכרייוימכמ;פגיסס :Cכירו"(מיזמוכמ
 :בגוזיסינובוני;ט'1לססמםסיrכס tiסמונסממווג,רסכ"נביסיייס Yנגוכפיוכ/עג'מסוניבrכ(קוג'.גמנוסמום'פי'ין;וסבכונרט'ניס:רנ iJמיימ I;I:יגיכ(יחדלכ 1 1 1 1מלמ Cכ I;Iרגונמזר!:

חרי"ףיעקב Jעין .זפסחיסמ ppירנ
זסמןנדfיותחסדםיכי:יחסםרמל Cוופופומננכמומיחחיגסמסכומיייקכות (' 5ונקעונכ Cנמחפגכבחחלה :מקיסנמנוכונמנזככסוףכנלמחסדס 1כוחח(~לחסס(מסיר 1זמ."רי'יכ/סמנמ
וכומיו rמ qדקכוככמונכיחרסכfו:ימרןפכfכסזס:ייומימיככ C I;I "נI;Iק I;Iור(ככנחוסרמיננכוכסויומ Cרכ'מו"ריס סי,'''"יו I;I '!:כמכז' •יחיזיכנרמוככסוףכיס C(כרמוrוו"מוחרוככקזסמ,ן

זמpמיממ,(זקזק Cי .וכו'fוו(רכככ'ןכחו;ן ס'כi:Iקכרמ Cמלמד :כפכיומוככיסיס r5וירוfורי fcוככ ח"( 1'זדר'ן I;Iכסכס" :Cכמ,rומ I;Irוכrוירוזכקיכ;ןכרמכמזכרנרמ Cכחזחף I;Iנrוןר
ו;ןכימiגער Cק(ינכrו I;I(חו I;Iקכע ;rקכינכiג"כ!:ון;ןוfוו'גוזכ"מכו(ייד(ויכו I;I "מ(מזfוrו(rווכומ I;Icמ I;I I;I'ד 'I ע::וידועגכו' eוע"' .rוו cומ cכ«כמ,ייכ'ס C(מס Cו I;Iדמ,rוכג"וחע .עכיכח
ועור(כרמrוס'כו I;Iמ;ןrוגוכו C I;Iכיכון cמכ"רנכו :Cזר iוכ I;I~מנככו Cו:;פירכמוחזס I;Iמכפ~יר rממ :!ימ"כיrווכעrו I;I :!מ I;Iמ,ו cנןוכ :cימוח I;Iווקrון cממי!:ןומ~ I;Iוימקכ~~מזס"פרiגrוסזקהמ;

יכrוכנזק'ן I;Iכזר' I;Iכ Cיימנמכזrונו cמ, I;Iמיוrור I;Icכמ C'C: I;Iיrוירכיכסמכ:::ווזר!:וו I;Iמיכייהי :כר rl;lכמוכנרמrו I;Iכקינ I;Iמ:יממסמ,כ cמ C'1קיזו :Cרי ''' :Cכפירמכיזrווכי rI;Iויממ,מזמ,
 :!"" 1וכ 1קיימ'כזריו I;Iנ :tייג 1ונ 1כנזק'כזריוו::נ:י"ננונו I;Iוקיימיו I;Iכזרי I;Iכ :t"יג I;Iנמעכויס Cס I;I 'כ;:ויו I;Iי I;Iנוכ Cימם:יומק":יקויס 1;1 ' 1;1דזככיוופי' .מ Cבל'סגיזיכממוכ'ופרעככ(
יו ::Iמכסוח,מסכפ S:ימחוינויכחיבנפ'דקזקו t: I;Iוכלמ .כו(מזכומסיכומ(מז I;Iוינימוממלו .כוןכומוכ"פרט
I;I נi:Iקמ(חוזל:יומכנרמייכיכו I;Iמכחנונודלםחוכו:י cכממחוינווכיכ"גמ!:כ!::ייחככ :Jנמכ'מנכ(ככסנינכfויוניכככחכ i;! I;I\מ,כ I;IIז ("' II נניכ:יוכמs וכחנ!:ככלכומק(יככסילטחכווכפ
וינימכממ,מוכר 1כככ'ו,ומס 1וינונו'tירזמ:י~יס f(י 'י:ויפכו Cי:יי:י!::ימיס 1כיו ::Iנפסוק I;1 :!י:ק :t •כווימכמי,יביאה :מוכרכככיו:יככע I;ICככ ::Iמכמזזר:::וככו .כפ Sבזככנזס"ככמ"זיק

ףיוסעץת Iיוסענףן I;Ir 1;ןמרומר~ופרע לככ«מוrוודכיוrוכcי כמס'סקסגו'נכגסגיוגתיכנרמסוכקכסכורסג"גתיכרמיחכסודרביכן~ו"ר "",וכרח'וכנ, r ז"".ז~~ניiגמ, Zו , . '?_סיכ~,,~}ככ , I;I נ~~~נ I;Iע~"חבתחז"כממגכופרע
fונויירמכiגיiPגfככרמסiגכ:ככוזגר )ןiג~יחנרמ(מררחכמירמיiג <:Iכיפר(וףזדמ 1;1כ (מו .נרהס ן;' Iןו.ר r tמ "ן··זכ , Iדfו;כוס ••כמ.ר,עכסנדנrוtכ;ןמרוחר'ןופרוכזכ«

I מסr גמ,כימח '\.מ,;ןiודכממ,מ"מ .קרחrויכומr1 "כומרמוכרחיופר(וףז"כמגס .מסזזיקרמ,כרמ'ו ' , I ,. ' 1 כi
וכרמוחוכרממככיסכככסככגמוסמוסמתחגכיסוינרמיגז)מ'(נרחטיתנכי cממכ'כנימוח I;Iנ Cכמחעכ:י I;Iמrומכזפי'כוןנ'ככרמומ I;Iנ :tננכמ I;Iעכ I;Iזממחכו~ר~ 1;כככ~מו

ונגמ(מונמעחותו.נרחחגכיסננגסכתינגמיומיגיככןימותסנוחונקכסמ :HJ(מ"למוחבריופלכופיוכ'ז:ייינוממזנרמןכנסיף .ככרמ,ס I;Iכגחל Cככככחיכולדכיוחיווגזיזסו
 .ונניס)כמןכ:גרימוחסכרמונקכ:גזכוזכ)חזור(חיכףןכחיכ )חזודמ~מנומ : ) C "וככ"קפכגמיכןח,כ/חמופרעככ«

rוסםמכ~ .~מיסיכומממרכיחיוכ)נ~ע "כ!(מינעח~קחכ'וחחחוסכוחו:גסמתחגכחזוונז:ג:גיירכמוחסכרמינקככזגרונממרrם:גסיחר",ממ:גחידחיןי'~מככקרמנמז 1ו::ס
~ I;I וריווrפרגמיובשרמא :כרמסמחתככריחכמסמנככרמסוגקכככזרגחינכריזמ,נS פרטג'טכיס .וףS כיסiנויסנורוכתיככייכווכסרן'וC ססיס .חחתככרS גכסניררין
 :סחתרמקוסכטרכנססירריר Sססיכומס;ס .חחחג'ינסרויסנורממ, .כוטכיססיחירכסחתיכסממכוסגiכגסריגוככו'כממגמ .סכסירככמקוסכטר ~~::כו '~~~;מכככ

I;I סכיכ .יינ!וגתינחיינומ'קכרי!:מוסןS טסיסכגרגיסג! 'גוטקגנככמ~מוגו'.ןינ!וכמיכ:מאיגנככגכיוככמ .וינומאי :כגי!ריןP !כ!ררס •ככיחמכקגינכחמורי
מ~כ!Iפ ,..ויכ!מגסימנןונמעו!וניוכדרונחין .כנןנכיוווןוכי .נכוכמונןסו!כוקסתנוונחכמנניעכ!כיקכודניסיכוכנכיןממסחוניכדקגיע:גוס i:iמ!:פירומ'כ )'נ(זף
ונסמונמי~כחו~גחוכa~מע~סיסוסח~חמדוח!כחסחכוחסתכחמ~ככע~כווחבמ~מטכר Sקיסיסמס tiפירו''' ~"ר~כדי :נזווס:גקכיסונקנ1כסמ~מדנ1כ Sסמחדמ~כוכימרחיכמ
"נמד:גמדסfונ,יביאה :כנין~ונוומ"ו.,מיונמוטפיככיו'מנמכחכסוניונונ!כ' .ו fSווטנככניןסככח:גגכיןנסוןמ"וונכן:גונד.מח~קכנ:כדיעני:גןמ"יד'ממ~ו I 'נf 1!לניכחנ"ז
 1 .& 1 .& 1 .& 1 .& 1ו I;I "כיו I;Iכמור
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סניכגויסמןrוfכס כbfרסנכיס)נכגמחכגיכימסויכומניכגויסחכן(מי •נרי::ימוהורכח Jוככטפומסופןכיכוכסוסינכחניווכימיןנכומרסקנi:י"כfככנרין

חרי'/ףיעקבעיין
נfומ::מוסיfנזמםי'מס,מכ'מנfוככfו~סfוזורמרס'סכןכfו :Iכמרנוס cמס cחfוזורג-'סכמזוורי:יו~י :tוכ 1 "'רףנע"fוכדחיזוחס :tקמ!:ונומכ'כונכיםבכנורחfוזוור'וכfו dIס
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כרקרקסיסינכi:ונi:וכיi:וכמכזכיrכרכמקיט)(התליםואומראמךוקנהכיתכוואלכג) ';~מ(גכורססכרון iמזכפנכססיענו •מזכמ

לה"לעשותעתמשוםותרתךחפרואומרגתירכיתחרתךהפרולה'לעשותעת •כרג'יגכעל :ונכרכנכוכסמכוכrכו
 ; ,ייי Iי •ילל'לגיעוrכיוכמוכיכמחרכרi:ו:כרג'יכסיף

שנאכמקדש!אמועוגושא !אומגאמ!כמקדשועוגזשאפמחכךכנמ :מיניסנוכר\נוינמ •עכךנכrכיi:ו iנכ
(את)ויברכו(רטם)ואומרחעולםועדחעולםמזאלחיכםח"אתברכוקומומ)(נתט'ה :כנרעו!םמוכרככמכמן,ננכריכו •שו/ת

תחלחלחזתחאכלוחברכותכליכולותחלחברכח:ל Iעלומרומםכבודךשםכיi:וךקממר'יומכככמוrכיממוכי
לותחלה.וחתקינווכרכהת!כרכחכלעלכלכרכחותחלחעלומרומםת"לאחתוכמכסכינכוסמככמגכינכר •כגרשן
מאמיונפשיהמרעתיהכועווכ"תואומרכמאיוכו'חכרוכשלוםשואלאדםשיהא'יוכר\סוכמrכקממרכסניrכןrכמכמכרוכ
 • ' I •• , I •נכיני'י'נמרינןוכמנכנכוסi:וסכינi:ונגסרו

וקנהכינתוואל/ש Iתלגדעו!ליחדקאמרהואמלאךב"ת Iוהחילגכורעמךה'ת"שrככו;מכ •מנכיקנi:ו rגי rrככומכש IIת
לסיפיהמרישיחקראחאירבא.אמרתורתךחפרולח'לעשותעתואומראמךכנכוךמכמעסi:ומךעותכמנכרכובכוrכfנ
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מסיפיח : 'ג~געסותעrכ 'סגחמך pכ~ככיעכגויסכירח, i:!יקני Iככוחוככרככתיפריןכמ~כמ •ווג'כעטוrועמאוומר :ורו"ק i:!ע" ~ Iנעוי ~;~:~ ר;וב;'~נ~
 iכ'ככמינומניןיפ~כררסויס ~ Iכככקרמכרוסוכמrכחס •ס' ~' Pכו'::יוt:cככוי'קגיס Iמככוכורכוכסיסר~'יוכוגו'קג~ Iכיrככrורכחרוכו'יiמככסוס : A-ב<בוןסנסרריו

עחיסמווחןפסוווכסוס 'י::ככעסוחעח .גסיפי::יסרישיח :כ~פוןר::יוי::יגמ"סח"ככמיסוונוכנוס-טוסכוטמיונרגורווקמר::יייוכמ,וכמ :'ן Oמוספמfוב
 :הווחיר~פוווכסוסוגו Sוכענוויפורעגיוrכנכ!גפטכע!גומ '~כ~ס •גו'כויסי~מסיפיה :\ק'כווגו' '~ככעסומעמ tiמ"ככטכ::י tiH!j~גrומ ......

עו!ג'הוומויפ-..וו •כרי!גי::ימסיפיח'יי Pופר Pנכיר'בכגיניסני i:!כסבמו"ככאדניםחדישי
ס~קיינרכככ Aונסרמכי~וגנוןוגווכלסיפי'מרישיהאמררישלרישיהמסיפיהמררישככטוס '~ככעטוrכעמגו'כסיפיס"ריסי~ •'יכ~ יוM r;fטפם
; ,g ~ורו ם~:ס';ג~~דtוסכס'געסותככספעעמיסומר!רן!כtלהלעשותעתמדרישI נככמסהפרומשוםטעםמהti וכככומתיסורעמtרנכמככטוס

סככס"ני!גומכיגרוסייגכעסומחחישמדלרישיחמסיפיחתורתךר~יכןרמוקמ 5קוסומע"!גוכ'פורעגימfוםוגcכ .כזקנומו
 ',,:כi rסמי • i::יוכככסיכשעת : ~'נקי::תורתךי_רורי Iמסגרכסוכון tiכפוכוומסוכספטגו I~וכfוננגייםגרםדס
 •:פזרכחכוכיריסמוו::ייס 5וכוכ'::ייווהללתניאבלח'לעשותעתמשוםטעםמהכגסעגיוזוכיכססמווססחיןרווומ,מגיוסייוכ .כןיימס

 1 )וf 1 1 "בוסניו.סגסויכממממ
נשעתא :;מכוכיייסכסוכמממ::יכשעתפזרהמכנסיםכשעתאומרהזקז;עסוrכר::יייוכעמ;עסומוגו'-סנ(זנכרעמוכמיייוכמננגדים
מרכיגיססנרורסtוכרוכיס •ריס Iר"פחכיכהשחתורהדורראיתאםכנסהמפזריםrכורהןרפtורומטיס ti "ס~גוגנס~כtו'פ~ממימויייוסיף
סרר~rכעוכוכתמזכ~ •כנס :מור~ונוסףמפזרישוא)(משו,שנאמרפזרעליומפרסי".נרמ~גו'רוררמי!ריק"כ:ואסכס~~~'יי~מ g ~מ~

גממrוסיתס"יסכגכירוורתףעכיססלי-ר Iפ~נכככסיסכסעמעניניסנ'ס::יסנמרםר tcסכסכיוממ
ג'י'כעסימעחכוrכינ~עניסכנכיחיועחכיכההתורהשאיזדורתראואםעודכזוגנכימ"ויכגס::ינכפוויסוכםעrכסנסזרו oימכנכמי
 <::סכדמ<::כfורסגכו fiנס'יווומ,חראם :rכייהו-::יפוו •תורתך 'הפרולה'לעשותעתשנאמרכנסכrכגנכיייסס'מייויייוומימימס::ייווגברfוםממנםונסס.

יגרימעיכימככגסעגיוזוכיכ::י::יהיי::י.כאתרמינהקנהקפוץזלתקפראכרדרשקמיוני' 'י::ככעסימעמרנכיימייקומיםממסגמוחיו
ר::י Iנככפ •מיומןחפרי :יין Iכנמיר~ש"מאנייאמר •גנךהויתמוגכרדליתעמככסויס I::ינכפמrכעrכrכמויייתויבמ.ממוןסרמ"ם

זלתס"ג ~סמיסכסססבוכס tiנסעסגריחו.ל 1יגרהורחןתפרועוכ~נככרזככת'געםי!ר.גםח~יוסממימיח
פרקמעי)ורמיחמס •מינתקנ~קפוזטאפש •_ר 'ת,אתמ_ךחדאנאתרא~רורrוגככיסיםכיוןגrככמיריסמככמר כ.~"~~ ~; b ;ח';

םסיפ~ימסיףמינtויקנתקפיזכ l\ככרדרש •שויםכששניהםאלאנצרכהלאומיממחסננכייקמי~ייז!כייסממויסגוסנוגמ".מ~מרנו
(נכ~גייר י::.פשיטא :;::יחיקי ר:.:\"זוכיכ::י~מיו::י i 'םד::ייירכוטייררמיוגככגדים 1ממ 1א .. ""מ ,rנfורור <::זיב::/ <::ממ

 :נכ;ג~מגנכםנכעגמכייכי~גנכ::ייכונסגי י::ג~~מיסייי::יםגמפסיעמכ,מכגנכפוס'''גימ::יגן~מיו::י iנזייוכסיסנכככנכרפ 'י::גגעסומעמעכי::יס ./::מוכמגגרי/::מיכק
fJ כעמ~ימנכיכהמרזודמנכיגמכיויס'~מס"כדןסרנרחrפי"""סיסיכI עטותהעיכמכוכנכרכגךיגימינןמ"מכנכקוסכמחמס •סייןכששניהםממכנכיייסנמיקמיר

 1 1 1 11 1 " 1 1 חי('(ממחוס"נו
;רריססCיrכ;מיריסונסע~ ז~;;;מרר Iפ,,יסס(;תגניס~lל;יססtוrכורתסrוניכ::יכסס ti{יויגינןcוכ
מיסםמ,ןכמר\סתי)ו Iככמגיtומקסרמנרמסמוlלינןככמיכרקרקיס •וג'ננרtווי jתס :ירוווקכתןככמידמrכ~ככסכתסrונינtוומינסמיתתככrפריסינ~~ס .חורת~ונ

נמיר~כמרrכסס yיי'וג'מיםסיסס 1נככiכ\סמ"רתנוחתממני'סכיניסרייקכתחנכמי Iוכרזכיחנמחרתם/מ'גיtוררייקמנייגסמיסכ~יומססrכרנ~סרבויי~~יו ~~ו"
~ v מבופ ::/-בוחו" " l ונמ .::<יכדןמ "מi מ'םמיןכנכקוס (ז(ק(זנכוככ/::יסP נכעסיקS כיכגכיווגיrבכממ::יסS כעוסקמ,םכ::ייימנכןS וגיS ככיוfכעיסק(זרססי::יממסנכעיגןניפמי::ייS נסגכיווגי

גמוגנופי::יכ::יסנכוי~כ::ייוi'נננו::יוי::ייימ"נכוו::יג::ייימנכויכימכמהומקנכ'ייייכד!'כ"נכיגי::ייגעיגנכעגירכ iגגנכ::יגfכמכגככנכייוכיעיגמ 5קםו::ימ <::ככ C1ומז .rכיכו
גו::ירימגכוימיזגכממומ::יממכייגימנכיכריוקמיממממגמנכוו::יימיגוג::ייומ"ס::יגיעו::יו::ייגי::יגגועגינכיסגימנכוי'::יימפrכיעייכוטוין sמ, וf, ';~~,ד מ~כ~'~~

fו"גכעיומוייי~'דכגנוט'מrכ"כנכקוסכמrכמסגו!כrכ'יי 1כrכסי'ינכrכגיוכיכפניכ~יוומרמסיופסיטמננכיי'ימיסריןג::ייוימבכרמ~ייכממנכןמנגדיםנסנססיס
ף Jlהרייעקב jעייער . ('/1מוככסיים

 <:: Iוכייורייןוספרו~גמריח"חממנווחנטכבנrיוסיקנבנ~ממס ::tחורחודסרפווס cמטוגיסכח'רמרווייסו Jוגיו '<::כ~בנםוחזבנחוס cמ~םמסבנגירס~ע;ומדסיינוייורחןג:כו ::tכ t1/::וס(רט~נר
כו C 'נחורס::<בנוסקטסמזסחור!!י"ספרומררי!:כרי!:יסומסיפיסייפסממובנטחפחס Jו :t ~בנכמחיי!:כמינוזסגכמגכפרוקמממרחרוייסו Jגמררטינוכגןכ!:יסטםגרמסיק .(ו~זמ(רממיוממ

ימכככזסכויו(מ .נ!כ!:וחקומיכפכס'וח :tכע!:בנמםרומסגזמומסור::<וככעככססרר::ומ : iיר' fמיסיוווכj f::וגג'!:יסיומועגגי . Pגנבככיומכיגמסור::<שאין :גחו P ":!ס .ונ"יח .. <::ג C ?וfווסמ
 :tוי . 'וגוגנס;:;מפזריס <::כב::בחומר ככ<::תניא :רמכ t '" :!כ!נכקייםגזיממתטגחייןכסrכייקרםסופומיכס <::נק ר<::מקפוזכוזכסמור::<רמ,חחםפי' .מינ::< <::כקקפוזזרת .סוגנמווח:י'

ניומיכקוכחווכ'גנס!:מפזריס <::כב Cבfומרזגחמכ::<יפי::< P ::>'Cר'רכח <::נו tרfככרקרק '<::דכריסי::<טסופו <::ני" <::כק <:: Hחפבככי::<סמביבמסור::<חיו::<רור Cחף <::רומ<::כבכניו ~~סי<:: "ח(
מסרו::< tדורחימרחסממיג"וממבככיומכיכס <::יו~<:: i '(];;כרורבככיומניכ::<מסיר::< t:iדוירכח מ<::גכרמי::<ויכחחמו::<ורמסמור::< .גגררח,חכfוlנרי ,," :tחכ"אוט :יקר,ר,ס ,והתקינו;ים
סרורבככמניכס <::רוסיi;;גח"כר jגכ"כ,<::מפר!:ר jו~fורח;נממרומסווכ'בככיומגיכ::<מרסם"fוס Cמק :tגמו cמ,כסיוחחרנ t:i:' c 'כf!:מיוכמקוםרמגומרפ'כממחניחיוגומר"ק .גויו?כ

יי!:דק~fכיפי::< cמגנסמכיכ::<סחור::<חין :tמן fכרהיסכסכיחכווסיסjכ"ובכ .ווכ'כסיוחפעוכוח '''נבמוכ ':t:iכמין :!,ח :t::'tנמקוסרק~ר"קחוןס :tרמיריס Cקר~מני~ס~,רו ~כ~וcףפמ
 iחסתורסר Cמיו- :!jמו ונ"<::דמניכססחורס Jח' :Iגוסיי;ור ::tמיון :tומווכרגחיכר Iמפ :tחי~סיוחסרמויג"גס :t: t ':!מף cח'כסיוחבנ~יו~קנכמוחרחר~וח cס '~כחככחי!:מע~,ם )'כו 'i1~ר

::סריגנסמכיגסמורס Jח'טמס 'ס~~ע!:וחמבנחרחיסמניחדחיןקט::יועוז .כממ~ור~רגיומינכקס(זכמרונ
S כ~מזכעמיםII וממירי!:כ!כיפיספרי!:יסספסוקזסט~ךp רכןמיק~'כויפזרמ::<גכסיסוכ!:בכמכנס::<פפזריסכ~בכחס"קמ"ירסגי;נ'כ •מירימטמעו~ממדרי!:נריםיסיפיסfחיפגמגחיכקרמ <::ו

 יג<::דקרמכ~כר'ןימרגח jחירכוסכממסורמךר Cמיוו Cומומ,פגfוגזכיכפזר~מגנסים <::כב Cכfג"ר t <::מבככוגובכור ~ Iונוספזרסמפזריסבכמ :Iכרcממבכבכוזונוסףמפזר C 'גו I1מוומבורמ
רמ,חfום C '"בככיומכיכססחויסנמ,ומכיכ::< <::רומ<:: :tרור 1ב'ריס f::<ייפבככנחנקfכסגיומ::<גנסיסיסרי Dכסוכמינוקקרמנחי;וכfוגכומיפזרמביכס::<מורס cדוררמימfוסקממרכמ(~יס ~~מיקו
מזגיב<כיסםמביב::< <::רומ<::מיו cכזמוחכמים Pכמגנמ::<פזריסבכח Cביומנקכווכfובכודוכוסף <:: fpכגספזרבכג'ז::<מפזריסב~בכמר::<יינור fמפ :!' :fIובכיפפזרבכגיומכיבסמסור::< :tרורבכח ר,! ~. _בגח

כרורדקרמיפמ Pווסfור Cמיוו Cממוסכיfוכמוכז::< <::תמפזרוכפיגןכגמרימסור::<כעכ PI1t:iנפימגנוסגח::<מ,נסיסבכמ Cכומ"מבככ,::<סמכיכ::<מסור'יfויו cכיווfוזכסגנסמ::<פזריסבכת tנ~מ?קור ' tוס~וד
ומ,ומנינס::<תורסfו'וםfוסמ,כוזוסמ::<גנ!כיסעמ :eככיןסמפזריסבכח eנכיוכממסורוfוו Pגכר C"יו ::11ייוסומ Cמכיכ::<::<חורסמ,ומס c"בכ cמד::<חסמ!:וס Pגנמגיכססזכור::< 1מ' Cב:מכנסiכג~
מפזר ::'!:נמפרפזרסמפזריסעמ :Iכגסמכיכ::< <::רוח<:::: Jוכי"ככסמפזריס- Cו'מגיג::<מורסמיוחסווךוקחמ"ומי!:רחכחור::<מגמ Cחכfו cכרי~פזר- Iכר'מגנסיסםססר"ח"פזר .!:כוםו~rי~מכ ~

פ"מעחמריסמפזריס Jח'טמסחמריסריס fמפיט ti <::ע:!כרוקמ!:סומ Pגנבככיוחכיגסמסור::< Jמ'ומסממרנו :eמסבנכ~ג~וח J~סוח t~עעחמפ'~סגימוסגרמונזסבנודונוסףמבנח Cכרננ~כ
וחסרס J ,מ:!מן Iכוזמ·זוסחורג~ססונררו:: '<::כ~ע::וחבנממזחורסחופרוגסכחסחורסמפזריסםחיכסמורתןספרוממריס :Iג::<וכנס '<::ככבכ!:ומעמנממר :tפזרמכיכססמורסמ,ן :Iסfוכ~ :t \חעדו~ם

 :כס'וח Cכבנועתכפזר- Iכר'וכגוסמכג!כיסכ!:בנחסומ C'!:כמ!:פבכוגסמגיגססמור::<מ,ו cסריחורחןספרורמכ Cר'גמ-פבכ :1 'חורחו::<פרוכגכ;רגסמכיככ . \.ו(ום :Iבכחם.עח
סףיץ-וכב,פסוקיסםנבכ::< יעיוסףענף::<יינונחיסדןספוק
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טבעםכפישאינישקרשיתנכאילהםלומרמקוםשאי!וכיוןמוחלטתכראיחריחותב'ושסעוכו'א'בחסירס:נשהכפי'שמחוסיכוכרקבפירושוכתבשהוא

כלליבבאואלובשתיקהשיכחרול"רתראולאלהסלוז.:ראוכשרשהיהמהבכ'החומראחריהאדםבפשהשארותעל"לזרות tל,כאןל"וזוכו'מספרות
כיםזכמרכריםרבותשפעמיםככוככיםיםזהחוהסחוזיםלו •טובו'אועלאכסיתתסותיאהיאביהצדיקבפשעלורו.רובזההאריכואשראלודבריהם
דברואליהםההובוןלכלחסשיךוכדינכוחותלנווזחתאללומראפשרולהםסופשטתעולםשלברוסוושטההסתיםאלארחיובשארתהיאאךהחוובו
זהכלהםוהכונהמהתלותוזחאלאלהסאוסריסהיוכלבדזוולאחלקותולבהשארית'ג,ליד~רותזועםזוססוכרותשהיואסווזהועלהשרתכמלאכימחוסר

כפירעתםלשיסכיסופשוטםכפיתירנייםכרעותאדיקיםחעםחסוןיואושםא rכזיהראיכוגופחעםובלהבפסדתיאינהסובבהוהבצחיתהצדיקיסבפשותלכ
כפימהת'יתשחיישא"עפרל •בכואםתמצרםרrו.ליתלרם.ויארמירנ.ואההחימרכומתנפםריתשאינםחחםחנפשיתעללהירותשכראיודעיםחתמיםאם

יעקבעירןהרי"ף
ספיי ,סניסמרניסת'ח :סנכוס'ננמיימכומ::<גוני Cיוסוסומס Dנסווסנממנמממנכנוסממס cנעונססנוססנכרנ'סו 1tסנס rמוסיקסכווג',נעונסנוס cרמבים

C יר<::נמור::<עוסקיססס r ::> נע::כוסמרכיןS מו<::ומסמ,רייימן c מr עו::<;ימוזיימ'ןt מיןc ופעt מ,כ'ןנוסc מ;t ומברווכיןממיוכין 1תq וגסl!מכמיסנממנור
מר'יב'נפגךממורמ,מריניבי Dזגנכו <:::מענ c <::כי Cוכ'מעסנ tכסי Cכיומומרמיסוגןנעונסוסנ cיס tעומוכעונסקיוסעו!:'סמסג'נוס cרינויגמןמיןכמ"מכנכונס
רסנכמממנינמממעמ cוקוכזמסמייסמנקיסזכריומנוונמרוממ tוזסיעקנרמנמכיסמ::ו.וכרכ rממרזס;;כגימיסקכפסורי Cקכנמרוג! 'וסככיימקרימננומרנ"מככנמר
ו Mכ'מכמנררנכובגי .כקמפ' 'כזמימטככ tוסכמענ ftו,ככ!(מוסנ tין tעוכ rנן;;מקיימיככזמכ;;סנעו נ;;ככיכו;;סימכחורכסנכוסזיסמ"מ;;כנמזכוכמר rמכע;;רכי

יכומענסננ rמנו C 'יסנוביזופירוז.מיכינככון C "ע .rונומסנכגעיסימיזזסומומגמו' Sמרסי t jנ~רוסכ;;וכ!"מיחכגוכחווחיחסג"כ 'i:יסנעימ :eכוס :eנכרכ'סססנגסוכס
כרכס p'rנכמככייוfווכסופסיסכממס rוtיכחחינרומ:וסס rח'נככנ'כיסס!:כוס'ו tעונוסו tנומעמrכינריכ''חוכעמו rעו 'יtכחמר cני!:רחנ rעוסוfוס';וסנ!:כמומסורס
 :fומונים tכענכיfוח'כרוס'ימוכעמו rעייס'ס!:כוסחכfו Iינtייווכ tמכנמיוfויו jחורמכfווככירנכיס :e!:כfומרtיזחרסכfווטניו tכמכוס :eומחומו
כוכן :eפומ t 'סר:ד"סמוחסfוסנורקנמזוכfויfוסנמירככנכזי :tמגריססמר\rסככויס
בםור"'סססחסי" :feו Sוכמחסורסהממfוסנמסחסורכנומר'ניריקיס rסמחיריס Cסעסס סq~(נ Sככממסגנ Sככ'סחוופמכעכיןויס :Iיסיורקמומזיסממוס.ויכנמוו Cיכו!:נמככס
מ'ןfוורנכרס"·סכיכוס cמרניסס Sירעור ,מורמסכfירסבי::נוסכיזסיס iננכמזירסנ e Cנכוסנ:כעונסנוס cנכרכיס C"IIנכם Sעועוכמנונכס c::בורנכיסנככנזמסורכנfווככינרס Cכ

ססבסנוס cננעוממכריוסמ Cקנבוכסננכרו cס'ננכוריככייכווכfנמר :tסינכיסמכממריס'מנוכו Cיוfיונינכיס Cנרגסנרס cמרכיסמ"סמנומריס cכ.רררכונב.רויעיס Cכרטכוס
ככיומררוימנמז-רס rנסערנסנג:נרס :eמרכיסממרטורסיסנעסרגננונמזוקמככיך t !נכ Cזנכככיו;;נוסורכ;;מנכרכ Cיקס r Cונפ'רו .;;נרסונכרכיסכוענסrוfונכנרכיסכיו.רמס
מכfוונכרממככרךחענfוכמכימ Cסנכסכניוכומרגפיכמסכומס cורככ'רסיכככיונוס :tורנכומרר rמכמסכ'כמוזינכייכוכ:ממרמגיון :tככמונfומרזוק Iזרוזקוקמ Sככומר
עיס cסרעכגסכוס Cסמרכיסמס"מסס cכמורסכיכtיסממכוככיסניכ'ונכfוכוס Cכנכדמכנרוס'דמזיכססכחורססכומויסס'כמוזי jכנ'ככוס"קגיככוו cמכנוכיוfוכfונכיוחרייי

i 'כ\ S נססמr; ו'כסfוו'סfו ,כבסוכסכניגכעכוסכ::וי:ובומריס:מניחיסנוכין~נוסרנכ:כוסרr כרמסr וי!;ככזחניסfגסנr וכחיכו סו;:!יסימזfועוכיסרע'סיסכירוו::נגככומו::סי
מנכוכ iככיס cעס C 'p ;כחמזנרסיר tעכמ"מע'ס cרנסכו:כזנרי.כרךגיורמז:~ין p ":!וi fגוס;::וכ~חזנרכמ" .rכו::ססורעיfומיכמעורמfונ!:כוסרס~עיסגן r;מסרממfוימס
ומורמסס·סקבמפייכמזוחנכ rכמ rמ:ורמס r iגכ:סור ;ב: ':!מיס iמוכהיכסככfבנכ,יו'::ס';מוזי jנכ'וגכ C~זרר C' iווע .ס~ננכוכוס cמסרביססחlו" ס<;;;ורעיממי
רנס rסכעונסכיכסנוככיס rסמככויוסס iכ'כוסנ:נור"ת r ~ס' ' iונ"וי:ויו"כג i ":מ!:יורו~נכיזיס rע!:וע.יזכיוןכ rסס(כעו:ננכךוזוהנ C 'מנ.רוענכס.רירג":מכמ.,ככמ

-: "fמנוונ "iסגנכי foc bמ Jזרנעסזסכעווס:נמזריעוי Cסגפינכמרוסימירסרומעכיססטיערכככייטנוס f> רj ער::' fכ ג'~מרמכ~מגסיסיסנכמיסס' "וC ' רנכו:סיו«ר:!>
 :רכסנומסמעןכמספונכקסכס'מסוקדממככסיס!מכ :tכיסמיכמוכדעמתרכככוכ rככפו~ס

יוסף rע'
(מונסי~יםנםרי Cניחכנכץכסבוסב~ססברס~יירכפניסמרנ'סו"מרנמרזסנוסכוורוריורנ,ונמוירורימסקסני~ימ pןב~ננפונס,סגוסמרניסתיח

ריכיVכ

כח )~(ל'

גארגיםחדושי

ס cם;fוכס •זמייו
t:D 'מכפcכדמ'ר

ונכבכרמנסקןרס

מסמזכז Sמ
 ,ס:;כירס Sמיס Sוק

עיק:ו, Sכממוכיטכימ
עננוכסי(ס Sןרסו
 .סמ;;מ I1מדמ Sע

גיוגעסוחנגכס
יסעכר Cמרס\רט
חרי Cומ::חס'ינר
:cכךIוחריו,כfוfq 
חטסמוfוכמן
ו (כגור rו::יסקמכ

רכמ: I1מכוכרימ
ממגרמי rוממרמ
 'ויבנק'ענרימי
כפרחח cמיסןמ
ס~ריגור :tחר'~ס

' C ~וfוסוחנ;ס'רר
סוכ~~מסענירס

ממרכככררמוסמ
רfו~ ;:r 'מככיוממר
וכוח I1סרונייכ"חמ

r כוח' S כ"מחו ,מק
געריוחמיעוןכו

גות rרי Dכורסמ
יכמנחרי .חנרסס

מבזסדנריגסס rנ
 :קיודוסכוגמיח
יוכמרנייארמ
וכ'ירונכמנככפער

כו',נוס cננייממר
כו'סמממןכספער
גו',כוס Cנ~ויממר
ח' Cמסרעיין

 qמןרי~םfו ,:tיfוריו
כי .~זעמ'סכוסוג

עזייוסמיכמזס
~fכ יC מכווכ~פי~ס

יומועדסנר'חס,
:מקקו c "כמ .ינמ
יממחי .ןfורחוכיוס
סו'כrי 'iמ:iכרכו/"'

גירכומג ,ןfוחרו
ירתממחמר~ס :tכ rח
נמי cמממימסס'
ס:יננקומנ . :!"כס
כיןנ:ו (jנמסיסר cמ

כנכנררכ rכמנ.כימ
ממוס S 'מכירוממ

:יכןfוכיינרגvו
'מןח~ ;:r ו::;מדוכיב

מורחכסכפ!:"ר Cנחו
 .~מעו :tנכיסכ"כי
 •fי;מדגס Iסירמח

פ~מעמזימ{כ~ורנכ
כ{מממר,מעמז

רב~'כסיכו Cיסו~כ
נז-סימ'.עזימיומ(
C וכמזגס, 'סירממf

סמחמןסכפערfונ;
חח;ם Cכנכרר cח
כע:ו"ןככחר fcו

רfומימו Sע ס'; Cיכס
מונכנ Cססכזנןנו
ר C~כסכככמר cמ
יכימנוס :t'נוחכ rוכ
מ"כר( .כנו cמעכ

ס :r tנפירןמ P~ס'פ
ס·י)פ'ר"נמרמסמ

 :ס'ס)(מיי
~ .. 

ןא~חאהבת

 ,.".כמ ,,"רמראיא
י"נ'סמכמיס

e 1.נכי'כוגרביכםכוס' 
 :'ר rכ כCPסים



~חו~גירגשלרם
~ומומיווחרחך
גמ~כח •מכ:;ו~
נכ"מנכ'בדףביוכיו
חחחחח I י::כס Cו::זמכ
נכונכדחדסמ,ן'זן
ח"כחנמז"חנככ
ו::זכסנ::יסכ Cכג

נר'מ::יגמוכ cסמג
מי cממנכrנrנסוח

יררנח cרfכסיגוח
ונחסכווכס{עומק
מוסרגר ~יכ:י::
גח tc י::חגי::cמפמח

וסכ::יו::נמדמ::י
גמכנס Cססמיפוע
ימירינומז :eמפממ

~עי~וכזחמריכ!
ר"מנ'ח '"רזחמר
וגו'סנזיסככ~חרנ

C יוC ננרנרניס

וכחנרוגר::יונכוקסיס
יס I!C~מוכמנחבכוד

כו Mוכ::יגמגח'נ
בופמ י:: Iרניו::יכס
C'C ויכמורגנמורג
כח::י Cעס pמ~וח

C כחיוסמויסכרכמככ"'וחמכסזסמחזססנומריסגיןC גחכC ~וP וממומJ ככבכו::ימח::יורכחיןכךC 'ומורוממ'!: C חמןו~יס 5וכ'גחדכר::י~ומריסגךומחוןכנומריסניןוח::יגסנוס:tוגיוכוכפוj 
c מיוכפחיכסC ומ,כסיסC כמכןמוכ'ס 5כ'ממי~מוכחיסC סח(מודגווכמוז::זו(סC קימ::זיחכיכממ"יי'מ(רנר'~מויסגיחC סו(;:גמי(ן סו~::!'הי :מכ!;וכ(וממ'ןןכומחוויוגימי~חוסכ'רנ~וס 

יס pר' 5סגו::זוג'ן::זנכוכ"כר::זמנרקרקזי!:גמגגמ"מומ:יר!::"ח י::ג' Cנ'מיו::יג::יר::זייכומיכחנמחי''כגו 'ו:כממרוגנכו::י"נ I "נעו::זמכוח" סז::(מ,ןח'מרגממי ' cמניחר"חכנכיכ::זכס .נחינככו!ו'ן
 jו::כגכ'::ימטח::ינכיר",סו Iוויוחריוהר י::כ'גי::cנח C:יחמיריניס cמ cגג t י::נח C י::מכוח!י::יייטמכוח;::כסס ן,מ:: י:: Iרנ Cג'יוגחנג"גנכו::ימ(וח>יג::זסfוין cגfו!קממר iוfו'ומכוח::ינח Cגונו Cיוס:יוfו
 Jווכ iנח"חרחסנכוומ,ממרוס Iופגכ"עו::ימנכי!ממו:ר::י Iוו'וחר'וחרסחורסנכומק ס'נ':!מ:!גן::זוממכומ::יג::יס !'וc f!:ממר Iכנכו::י" fqו cמומיומכ'::זרוחכ'נ!:גגסג'כ::י C י::'ו I «'וחרפ!יגגכ

כיומוכח::ינוכ cסוfוחינחנממינסונוfוח:יfופ'נו tנומינח'נןנוס c 'י::'ל",ח>ינ'מ iונכמכוח::יג:יס !'ממס 5פ::יסו>ינfו::נוסמלנ'ס::יסמ,ןכן י:: cיקנfו cנו::י cמרנ'סח"ח Cכקרוסנמממר~ממרגמ!
I סכחמ:יוC ) מלומןסכסנחרמכומיי ז::וב:!ח"מ~C ומ"(מfכמררסניח~וc כיגיסכפו:חחרכ:פרנוחיככפוקסיסוח(מ'רוו~רנונכוכמכחפי(ומ"חרחגג:ערמויגיסמחממ,ג"ענ'זףוגקיזו!:יוfר

כוחי:וגו'חיחכמעווחכנס.:כוססופסחויגיסכסגחנוממחכס!:כרחס!:נכסכחרמוו סג::!נחרמכומ'ךנוס cוגחורקחמרוזכוכסופסוכנחמ!:כחמיזח'זחוסניסו Cכע Cערמו::סזזיסוחיכסזייזrכ
 ;:!וfגוכחורס;;ווחןגוזיחוכפמועוזכ'כככיכרבריכונכ"פוכוחב!:נוסעומחמיברךס'ימוכעמועוזכ'בפסוקסמסגמחוחםת :סמזמורבסיוסו::חחריוספסוקיססביfוגמיכך!:כוסיכיכפrכוקוסניח

 :מ)'( 5 (ו::~וסבככונסמרכיסססניכ'סס סו(::! ::C'Iכסח"חכיטס Cכבכומממינרןס' Iומסמגמיסניןממנוחק lוfו'ויס S "ו::גמסfויןזו::גנמחכסחסורסי{Iו

סרדףברכותתשיעיפרקחרואה 2t8גאוניםרחישי
למוואיזרתרתךלאוחב'רבשלוםקיפ)(התליםבוניךאלאבניךתקריאלבניךשלוםורבחולמודיבניך

למען )םי=(כךשלוםנאאדברחורעיאחילמעז )םי=(כארמנותיךשלוחכחילךשלוםיחיקבב)(=יםמכשול
הניאוהקטןופיע[בוסף :כשלוםעמואתיכרךהויתןלעמועוזהוכט)(=יםלךטוכאבקשחאלהינוהוכית

ברכותמסבתאעלךחדרן :ורת.וסובות] , l/רשווברשוה
הכותב

ח=יבעיביםחאיזתוברררה'יראכי=ירוהוךלסאס'וכלצאלהסאוסתהפלאלעב'וקרוכ •הבפסרותרעותירס.יאסיבולסעןהברחאכפ'לרכר'רס.'ורוהאתט
א"עפוהוצות'ווררשותיויאמיבוימעןרת.'מיריםקצתעיב'סותוםהזההחכםהפי'ווסףההכםכספרוכתכאשרתלמורייםהמאמריםירושי (Iרוביוורומהזה

רררספרושםשקראכמהוריהאמובייםהעניביסאיסהסתירהסךס.שתמשדוחשברמחטאבקופאפי'אעיי'כו'א'כחסירמע=יהכפ'רוזעןבפרטהנזכר
והגוביםערכ'םפפוקיםפשט'קצתבובמצאוכיאוסרהאמתע'ו'הורותאמובהופ'רשהנזכריצחקהר'כררדכ"גוהלר!כי'וםופייםררושייםע'יוו'פסורית'ות

ש'בסיטווובאשרמהערכותכהםש'שז"לחכסיבוסאסריקצתפירושוגםשרהאואחרהשכיאחרסרס.שךשמבעהןהחומראלשרומזאשתווהקביפות
שישאללשואלתשובהלהשיכזהכתבתי •כפ'כטר,םהםאכלהאסתאלערחומרווהחל,שהקברותבכ'תעצסואתוקובהשתררחוסרוסרחסת
בוב'רושיההואבסוברשכתובממהרכרשוםזהבפוברכתבתלאסרועססביצורהכתבהתלמורשכמאסרחנזכרהובילו~וףלהחכםריכסת.ולאה'חשכמעט

גרול,םמפרש'םשראפירוש'האלבעזרתואכתובשכתכתיכמןהגרותקצתלעשותהמותסםעמושע'רבאלארזר.למורלשו!כפ'לסבלואובשרשאי'רושוIכ
כרבי Pיצחרר.כהמפרזע " (1ע'עיביואשימה •ל,רייכואואשרוקשביםירעולאפורוזהושכתבה"ערב'בומשהבקכורתכתובהגרולכפלאצורה
א'מכסיםהגוורכרבואמצאואםהכאותמסכתותכקצתהבזכרירעיהעלגכרה"ערבינומשהאופוכאיזהארםשוםירעיאכ'קבורתואתאיש

 : )*כספרזכרונואכתוכהאמתזהבאמובתיספקכזהכובתווכןי .כזהוהאריךוקכרושהתיכוערחומרו

וסס'יחכןר'סוfוסמ~מריססממנIל ."ו Cימ Sוייכ'מרפופכ;;וגומכ~מממריספרי h:וווז:ו .ממרכסרר:וגוחגמיריח S 'סז:ווככממךסיקיסמחמרגי(סנכירזי!: )*
 • {נ,נ'כ'>יס ,רנ!;ומ'ןסמסו::ייסנעכ'ןfוכ{ •ע Sגממנמוונפכ'כי •>י Iסכמממי:ומרמיכיססנירfוייססמ::י .{כIלונרמ,ח'בכירוfוחריי • 'י' {' flו

יוסףעץ
 .ו~ :tכוכ~כורראין :חורחסומי::רכיכ'וסיקיס f::רכומי::רסמוחן::רכיכ'סכימרר Iמ~כו::ר 'ר::~כווו'ככין ~,יסמכורסכו,'ין .ככ'ןחקריאי :חירחן

ברכותמסכתלחסל,קא : ר::כ~ר::כמ'י'עעי וt: ~fכוכ'ן וf~וfככיןחקרי ~וfממר i~כגומס. :tירכ~כו'מר ~'יר::וככ'ןס~יסירכ

~: s ~~ g ~ i:g:s.a:s: ~ s:g :--
;:·~ .. i "ז:רנte r ic, Ma r הa זa 
i ~ Legator ie C;c Ci; :' . 

e ~ BCt .נ\. INCU V l ,j 
BUCU ;- ך-, REt 

49 . ti Nb ~ ari ~ Calea Va 



l' , I ~ ' 
~ . , 

אהרא"שפירושפאהמםם:תרנמ"ם
.כנ"ור"ו I"Iגון Iמי Iכ"ען ' Iגמומסמגגנגויייקימכ~וכף Iכ" Iכען Iרקיוטנפ"קא •כוי (.TטIמ ~"כומח IIקו~קןר~ן t'Iכווממרגכטממומ~ן Iעג .כ" rהרסנםיא

רורפ~רכוס Ci Ciכקכ Iגמכוס Ciכ~כממ .רק~גרכרר 5ס IIחמ i 1,,5וחסרק~ 5וורףגמיגכמרסח Iוחך I ~ומ 5כמ 'מ~ס.~חכק Iחכקכ'עכגמחכ~ס Iכחכקגכסוח 5~מיג
 ti~מפווס IIו·וח Iמ Iוימיוו IIח~ימ Iגכ Iגחיני'.מח"מווךף'רק~פ~ Iפ~רו Iמוך Iומfככ' vו(ח~קס Iגכוכועכורמוטכמ ilיהפ~מ IS'S iגנוקב'~ vוכיןבירכטיט vבוכו Cכגפ

יס IVיה Sמ vגנסחרחבנ . vrvבעינסמכונמרס tiרומ Iפv [~וrכ Sמרfכ t:iמ~טfכ"ככב~ס~fכוכ~~נכיב~נכנ ~ר~נrfבכו[קrכSסעסrכס Sקמרסככיכrכונכגrכ~חנויוrככמ~וrכ
 •נגכוס"נחגחגרס tiטוג Iגסיוסוגחוחס t:iננכחrכחיטבחסכהווי Sס 1כונוו~כסירסחיבס vי

נוייטבנמעןגמיכ Iגהסקןכסנוחורפיוומ~נחגי~יק r ~~מרסיוג~וט~מיו Iחכ
I ו~מוגחו~ח:כמיסמכומגרכוךוע~ורסעכננ"ורI 'ימסמיI ר 5ממויקיממ~מיקI גיק

ט Iוטוכךיק Cil I 5גר,מ:כגו~ס I"עככ Iפוגיטוגוח 5יוג.~רfוסיעט~ Ciגר ,כ:~מכיחכ:יס
 י:r iומ Iוכגוס Iמ i:!כטיגמכמטוכןכ Iטמריק 5גוומווביןוכ Iכטיסכמ~~כפןjtח;זגנכי

ימגנומענני~ספיי Iג::יגממר rוענטובכריקנעוגסגכני::יס ~'כvקו vוינמנרקi:י 5ננוiרjי~ג
v גוכוכחt:i כוחנקכפרקככחרt:i סחיגכס::יi גוכחפןסקג'~גיסS וחI כרiסיגכוt:i ב::יסנסס

 tiנרי .גקכרוחרססינזוכגוככוהוןסגריוח Sר'ס rעסס rחרסכגיכמיגכנמיiר-..טיומהגמ;
מכוכטמרסרגויסו'וחגן I Iיככ Iחטן Iוכפגסעטi:י Iגפגעו~"גרק::י 5גגומםזוכגן ו",
i:י" S וי"ו::יS כעו::י"טוכ::ימr כעו::י"פיוותי::יןפירותיחזאוכלשאדםאדכריםאליאמשנחאפ"אםג::יגכעכווr ומכוכעו::י"כקיי"מו::יקין

מפנ::יון Iועחוגיסוכקוימויחיס::יגגסמ::יןלעולםלוקיימתוחקרזבעוה"ז"ג~גכסיג::יגכימרסכגיכין::יטוכ"ג::יג
~ r i:יג יv ינומחויסנו:iגגמיויקככגמגi כשלרםוחבאתסחדיםונמילותםי~אנ.כנודחאבסגיr"יסג:iכגמהו::ימנרג ר",,י::יכוI ו~רןגמח"ו

ווכסגיוכמכי'מ vוכופריווגrכ rנגףחגרוחתלללכחכרוחרסכין t:iוח S~וכוגגססוחוכסנכגין
ובקורחורחיססכגסiכגיגסונוכrכ"כוכי~כי :םכוכנגדתורהמודותחניךואדםניוגינכגיגסגגווסיסחסדיסבכוכינומכככסיח

נווכ,רגחיכמפנסגכיוןכוןכוכ"חכג;;חוניסאוללקוטחענייםאתמניחשאינומיומ'זl.בחכפ"חינג.וכרגפמ"כקן rססככ Iי Vפמס Sהמגן
ימטפוורכrכיכ vןכמפכ I'vכופסר iIרס i:!זכ'גפטיאולאואחדאחדאתמניחשחוא ~ Iכממומרחונגעגתוי~ג"רגיכגרכיס
כסי'כ Iכעכון(מ"מחג~נגיכפגי~'גפסיממעכגרסתחקוו .ר Iהעכ,מגחכווכיטרעכו
גממ tAויע"ס)גמפוכפפוטויףפסוקעכטו" •חענייםאתגוולוההרימהםחד Iאאתמםייעשחואי"גככנרטקוכמוו~הכמורמ Sתמ vrv~נכגין

ממורןמ"מיוכ IV,מח"ו Iכבמנרנ vיוכר" vIב.דומהעוליםגבולתמגאלככ;)(טשי,נאמרזחעלגמו vrכגכסמרס vג rיהורסכהנוכור Iג
רן t:iוכהוו t:iטנוססגמrכסייכוכוrכ r,גףחנרווזהוב][סשבהנפ"זנינו 'זהלדיוגיריוככיחססהנוכוררנריוכנהrככrכסכיחרכו

ככנרות'ות :גי~ס Iב,וס t:iיסוכrכ rכגףחוrכוזהרר,ינוצרשהואנשעההנפותתכלכלחיחחמנמוכרויפ-.סוקבכוכיססחוכרסהכ : vמנכס
רגפומ IIחורכי VIכרגיכירוסנמי Iוגנכ.ללללררסךיועג vrגיו Iג Iכע v ס,"'מכעיגס

סו~מ,גונכוגס v Jגמפי'ממי iחחחומיס 11ו~וח~ייסומותירמגייק.ךטון i:!כקו Iו"נכ 1-גבותסגאנאמרוחע •ח",'נייםאתגוו
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י'בססוכייברמכמרו'מכויחנמ 'י[ניסרןלוהיועניומעשרופיאהח ilשכ :ריס Sוכ Iמ Sכ,י:ומנ vו SחפיוסrכקיסוAיכוזכ
נסרו t:iינחיו 5חפגכחו"יח'גחובחחח]היויטולזהריייכאתחלונותניןאויףאפילורינרסחרכסףגגי~ו j]יחסוחפי'יריבכ jססושכנינח

מנייו 5כ~.חפיסרויסגח r5כפגגמו"רמןב m "י"'יולזחחריאשתולכחובתאו-בו Iח~לבעלממושכני'גמגויסחייגןכ Iמוקעיוהרגסיהגנוןנ vrו;ני
רגזכיכומ Sמfוכוס ISחפומונכיו'טנווממכגי' ~ r 11מכגככסג;רוכ Iיס IIעכמהוכ;רח P'Ciער

[יייט']עוכ,ס.נבולכעג":תי 5חפגיכfוכ~תשמישו]:כליואתביחוא-ת-כרר tל~אותומחייביזאיזfוחויסיקג~ס Iגכ v"תסמסולו,ממו,
מגויסעו,'מכוfומוחריוסףווכ vlיו"וכבחםונותזנושאוחואבזוןב'לוש~שמיארחונחמשנחוג'.כוטיססי :]ס IIבכג vמהוכחט Iהמעימג
וחין Sמ Iנסמס vIמ:ככסירו Iסמכוחמר iוחליטולצריךשאינומילוב ,ביטוללאזהחריסנמוכמהיסיסרובססיסחרומסר rו rכ'

וניוירעכי::יבנסוןעוגיסוריסוור vכח Iסבהעולם]מןנפטר[אינוחזקנח)מןמת(אינוונוטלסקורמrכ vכסנגסמ;,רנמסגיבססיסז:יו
 : iע'גנורררוככויעוגס vגיקרימכגסיוגסי::ייוונ Pינמ rו rממחיסגויפ j]מיו rכ

מחוש'ואואינוליטולצריךשחואמי.וכללבריותשיצטרךעדיורעמסמככנ~סכחסיייורעסמיגו-מונטכ
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S רקe; v כרסמוכ""יסרסחןכוניפסיr5וכוכל :וק'וכמדe; I ביכוריוfכבי •ס'רכסגוrרוסרנכ"בוס'סוכv גייוכt:i סמt:i כפקגורrכברומקנססrמנמגבכ"'קכv ובנfביfסמםיב
יעקב Jעיו

~עזומספו~"ךבריסס~ו Iוגנכו~יסננו~מסיגדמ~מר"'מומmכטמזנריכס ~ Iג וf~וfומנעיס~וםמ,ויס 5ממ ~, : Iרככמ'~מי :tניחכזfוימfוסכעו~סו" 5מסכ~גבזזסיימ .כו~סכנגךומיסותלרומ
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~קוfוכסיגקמfופייוסייויס"fון .גינבסימןוחר .גיבבסימ!חר . Iבמס~גחיבימרס)יס'(נור~ךטב I ,ו~מעןימיךיfוייוגן j~מעגמיבוfוסנfובגבורמ'רףרקווסי!
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 :עוני!ך~fוfכי!ו .עיכיסfכנfועיכסמקיי ~וfג~ומו .עו~יסבבו~חסבאלב :סימגיס~סו!
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גיc.גס ~ rבנקר~וו~וכסהנריסהגמיס;מ;מייי~ו 1ירכוןמ"מנקר~חברנביסמייריד~גמוגכי<"ימיססוךפ ~ rי~רינייוס;מיממרינןוכטכומ,וכ;~ס:נפק;ו
כ~יומבגמןסנכfורימ~סמיסכססחכר~~ימגינממנמחכר~ ~ז;ז~חכרמסכמוכרמימימחייכיןרמיןגיווכיןכוכריו 5ימקרימסמיסגכ,מוכככוכרכימנו

כקב;~בfובוכרימכנוכיfווfומר b~ט~ויע;~טומfו~עכ,fומן ~'~יסי"כזוכרסיפונסערוכ'וכמfוינווגטכומיוגמסככיסויגכיכימומוגו~וממסנעיגגרקמני
מכמעורוכמג'כפגייין 5מיוכומrו"זוגייסג'כפגיכקככיין 5זוגרומרגריעכיורכעיכוגוןוככטזוו '" ~'~ו '~כיגטזומםי~גכיכרוןמומיייגמוגועגיומזוריס
גרייוסג'ויבכ"ויכפגיומקכגיססמחייסונו'כמיסיכטחםמיגסנימיויגמיגמיגיi:י

טi:יימעכגממןיi:ייi:י rוממוכייגגחגi:יו tiמשלולאחריםשיפרנסעדחזקנחמןמתאינונוטלכ,טוככו 5מ" tiוכיו~ייגוככויסוי 'י:iומן
וfוככימ'/מ iנfומ ~,~' tiגמוכוסומוככסקיןוהיהבה'יבטחאשרהגברברוךיז)(ירטיחנאמרזהועלויו 5tiכככיקfוככרוכ~ומיסככס;וגטנו~וfכ
כחיספייומכfכ~מיזכעסיוכוכיכמ~ומגיללי tiמ~נכיכרוומוככרוגוככימ,נוכיוכוכ
כססטוככמ~נירס~ימ~יי tiיכסיספירומוכמשאינומיוכאמתו:אתינדיזשדזדייזוכז •מבטחוה'עכסמו;געז ~'~וכי~גמיכיככ~כס'יכןכח
 ~ rוטממ,סקמ rכזוfכסיזנכסספייוממפגימהםכאחדעצמוועושהפסחולאסומאולאחגרלאכזו ti 'יוגכוגככגייוחווגמיו rוכםי~יווכיס
גמיז tiגחוכיןטוממ~כגיוסמוסיוסגרפז>(דוביםשנא'מהסכאחרשיהאערהזקנהמןמתאינוסכ!וס tiגככrוfוייסגססמפיגס~"גווגון

::יומ tiמפגיגזויכרוכוכ"כוק!וואינויסרמכ:הריןאתומטהשוחדשלוקחדייןוכלתרדוף.צדקצדקזווסיגמגי mייוכמנכi:'ייספגיעכגחוכי
גייגסיכרגכוכמגיוכוקח •ןכככמקמ rכח :~זקג~ככמוויככומ tiסייוגונו'ענסו ~'י:iו
נמחרר ti~גמרזומכמיןכממי~יכמ~מכוכיסכג)(שטוחשנאמרכהותשעיניועדהזקנהמזמתאינו.פייוסווכ'כמככהימככמייויו tiרייווכ!

י~יממחרבמקוססימכמיגככימסקיסמסבגכ :וגוןפקחיםיעורהשחרכיתקחלאושחדכככומסמוס'יגרנרירכ"כ jiכפ'גמכוגמככמ
יע rעכימסיוהןיגיסגמוגמוכי tiוכ\רישרמ tIכתרימוכמגומ\ר ti;פיכרוןנרייןמ,ןוכיווכ\ררכרין

פייומניוכיע\י"גfכמן tiכ" 5מ ti'tiוגכi:ייר'כjנ f-מאמסi:יעכיןfווכיהמכפי::יfווכמfכמיחהין ftiכגfכ
מi:יסכקוגמין..,מי י:: rכיכ tiוכi:יגוסיו 6גמגולעסמוכראינוחנרלהיות "עליוהמקבלמשנהגגריןסרןרמיi:יגמקfווכיוע/rוכמירו/ס Iע

יטממכfכ tiגגסימו'ממיזוורלאסיכם:\ררגיממנולוקחואינוויבשלחהארץכ::יקכ/\י'םומףגעם\ר~וfוכמוכמוfכממ
נרגכימכגווfכiכור :כחנינססיrככfכרגככיכ~לללfכסרסנכר Jכיוכג;;ו~יfכסהסגרfכככרי'

רומ IAרגככ~יסהכמוככפנייסימכ~ככקג~כ-ךוfכואצמארחוואינוהארץעםאצמתארחואינוחריורוסמ,ו jי~כככןכrכו '~י~יס '~ניכוכח
כוג f5כרק~ג~וכ~רינכיגןוגככנזכוסימכרעימולארקהבהמהיגרללאאףאומריהודהרביבכסותווכגרייומרכריןסגי~וגטכ::יוfככמככהימככמ

מיג\רכגרריספיוזועגין :כערומפסוכיןלמתיםמטמאיהיהולאובשוחקננרריספרוץיהאמיורכג"וi:יויסחרוכקכככג"רi:יו\רכטכi:י
כיוגגיכfכממגםכעופמיכוכםכועימ :לכללאלוכאולאלו.אמרוהמדרשככיתומשמשסמיןכוכיכל :וגו'ס iכמיכןכ!וי ft:iו::יגכי

גרכי\רנג~וfכיןיח"גמ tiר t:iמפמיכועומ IAירמייייגרמס .גו'וכו 5ע\ר tiועיוכ'חגרכמ
חרוסכייס tiיוכ~\ררfכיומ"ס A'(יר .'~ור\ראפרקכלאיםמסכתסנכוססמנמכיוגהגיןו::ייוניןכיכ jי' 5כבס
רמףגככ~גכרפיקנכרכיימיממי •ז~~ימרוקמכמימרניסככסווספיייסוחנינכו Sגכ

מכיומרנייגככיי;קככ 1י' 5חגסמכככיי •בזהזהנלאיםאינזוהזוניזהטחיםאמשנהר Jננכי A1jייוספי'גככונכוסנגככגכמ;מפסח
וכסחוקכגרריס •יכ\ר tiב'כ tiוייקן rממוזהכוסמיןשועלושנולתחשעורי'עינ 1 "פומממגר '''מובוןפ\רגנימגר

P נכגוכוכככוכגרמ/,ופמיסI כגןםעכ/כfרמםוקגומסחוקמכימכוכסגמגרזככן :בזהזהכלאיםאינזוהשיפוז::יו
ככיזכמס Pוכ .כעיוi:יסמרסמממיגיגיןסן t:iופסחוסמfכופיןכמוסכעגמו 5עס t:iעו

 :עג") .וiו A'כןכיכויןעגיגסרמ,ן ~~ג~מכובמו וf~ •מגסמ~מירכפגיכומד tiינג.ריגירגו\ר tiועופסזומווסמfו~ומ tiר~ס 5סfכחיגירוףגו 'כfl fכגמכוגרוגיסמווכיו
בפייוס~סגמבומ~בענורג~ t:i::ימזממסעחקמי •הכותב.אמר j(והזוביךמככיוגכ"גיו tiנכגרוכ 5נכגדייוחיכוויחוככיוחיעניוככרחככיןסנריומסי~ו

ססגכ~זכויןוגקימ,ן !ו\חטיןיייןזוגין . t:i\ורמ" •גיינמוכנכגכגין~ומגינכקרfכ,נכייהיעגטיויוכ 5נכגדייוהר~וימוכטמז ס~"כמחךי\וי\נ tiגןטגכוגטו
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י'«מס {'פגו(יו Iימס 5ו~ו'ו pמ'זורע'ווס'וגסם(ס Iמסתרזסיסררגוס::מ'מו Cג ; pורו"ס C ו(' Cוכמירו'רומ Iג '("ר '( Cפרק Cר'ע"וריווגע('ו'מ Cכמרס 1ממ'ס.ע" tl<נכעחררוף
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מהרש"א •אדמהבקווויתאותומצייניזגרביעיכרםאםשנחור rוימפימרפךםמחרfומ~כקויווממיחי
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ורעהוגכ tAיעיןככסמחiit:יזררק i ;פוןכ ti ;ל"ןג::ו ti ו::כמ tiכמגמfכרסככייייס-..ימגוג מג:::

ti מגגויר::ופקי::יומi סt:i כ'יסגכוממומןכ'י :החווהביתמז •הוידויאתמעכ;ביסשאינסאע"פוכגימיסכנוכמו'יj ו'יוכזווגוסמi ומימ
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כר-קיח iגi:ימfכרי' '~ייני'חגמיסעיגייעירשלללובלללכירייכמסכfכנן rכנחקגi:יומ tiכבככוכוחין
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 l 'וfסדגריסגגfור cג Cףfכוגומל(גסחח fDו וf)fוסחח rנכfווגמכוכיגדגמינל Cנמע'ןגנכ:וח C:מפולממרענכסגמנ Cכי eל Cדמע '!''פונסכגומיוס"רסמנ 'ינפעייןגרחס'ח

 :וק"<!:ימנלןגדיסרנלס Cנכ Cמחודס cווידויכ:וןם r C "ע ' 1'מיימימס'ממככסוח .יירויגכוtןכקיכמס ,,',חיעיין .ממווויסהיו :נחיוו:'כו :!"עו " q 0"ו~סוימק'דנcכ" Cנ
יוסףעץ

ממחסו!:ופך·ומחזכח :מוח Sגע~כוס::וסירסימכמנסי,·סמכ::ו:כ::ומי!וומףכפי~::ומטמסחחטכיעטמי! .כטמיסחסר::וייכו .טביעיח.כסוףכטכיעיחחובחמחזיר
רבעי~גיס::וגיימרעכרמ .:בידא::וקכרע~וטופךיותרטיתגב!גריבמיס::וסירמח ~י·ועפיג Iכ~יאמר :סניסטבעמקןסו)(רבייסטגממרבסופ::וfוגמ

 ~"כ~סכמ,סטבועטגיבטמרfובג .ב::ויחיfו iכויס~י::ופקר ~כו:: t:iביעיח t:iב .וגערג::ובמחג::ו iגגויfומיfוגfו~ך iגיתמגיבחוביגויממרfוגגוכיתןגטו::ומככיייתfו::וכמיfו
 :במ,סיינfווכגויקחוסוימיחניטע::ו~עיס::וונכורינמ .:ו,ממיקבי :יסוס'מ!סוףמיכחנכ"! .פ::ווסקיסופסקו::ו .נך Jכותמכי
 .סכיעוימוזכמירימסו!ןכיבימחורי!::ויוו~ממחרוי!::ויו i::ומחיוסיביבמנחחרכיוו::ורם~שנא :מכימטמסנרטמומיכטנכ::ו~קבנi:tפוןכ::וידוטח::ומנוטמוחימנמ

ומס"סמכעי::ויס Jו :tרמ'יןכנכיכ::ונגו .כיגנימגנמסנוטי::וי::וגריחמי t:i Jטו 6יוכרכוי .ריימןכ t:iמט::ווחמפיויח Sסמובענמחרבויגנומי .::וטמןכ::ו
מנכסיגנומי .נוימנכסיזה :קרטסנקיחויכנכי'כוסנכטכיי Cמנכזח :חחיוויוסער .ימסי!בויחנחןכ !,חרכרוו::וטנממיויטכ::ויfומר t:i iי' S iומ, .סגיfוגימס t:iמ

ממסחוזננויכחחיוונסמנכ t:iמ::וומחוספוחוגסגרונ::ו·חיומ::וווכחחיו:ונם iרמסו .מעותיונווכמחויימנכפנמנו::ונו::וטחמיחוככטבינכיח·החזכזירח: S::ורו"!rד::ורכי
 :מנכגכיויפמ::וגח::ו t:i~קס !,מ t:iפ'מנכפי' .::וויורימחמענגי! iטמ,פיאע :נג::ו!טכחחי :::וימגוגיח::וחכמיסרוח

ונמ::ומחכורע~::וח~וסמןויא :::וכיחכחוך::ונכיס::ומןכתימ::וט::וימחנ::ו.וו::וכיחמו .כקזוךות :פריוןוןכנכוןיכנכיגיסט::וומטיגייווסימןיוו S~ו Sמככויס .מצייניו
רגחיכ .::ויטןע~::וחךטמו:ריאסחיובגכ~ספןכייימן::וןכפוינכג::וחייכמן ,,"ו::רוכ'.ט::ו'חמינ::ו::וכח::ורמיגחמדמ::ומ::ו .גמרמ::וסימכחמרמ::וויגכינכטוטיח

מ~נרגךגחחי t:iילא :מנית::וט~נכנוומטנ::וינחטכ::וטג::וססר::וח S::ויו )יר(רנייסנכוסיס t:iכחומ::וכרחסית,מיגי::ו:נחiכ::ודגייטרימפיקיגיכמי::וחיחף •!כירוחטוט::ו
ומעסיוטכירfוטוןמעסינכניין .חרימ::ו(,,פייססמכיגיסנפי .נכניוסמךומנ::ווגייגריימ::ו Sמומ,נסכ::ורגסווינכיס .סגמ::וכסרניחויגמיסיחסימכfוחיסגניממגי
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סנכ!יוזנכוגככקרממכירכ!י .כמוכימגכ!י'לא :וככרגיווככסעכוכמכ\יסכיוכעסרבהברחו :ומגיריוייעי\יווכגיריוי\יויריכגנוןכ\רוס'נכפרס .שבמעמדח
 .כפירו!יוכעסשתתן :קנור\יסכרמסוןיוסחכמע~יוגוקיוחיומככגפכיומווכ~יוכנג\יכמרמכפרקר!יכןו\י\\כו\יוכ'וכח\ימ\יגמפכיכירוסגמינכרפסעיר.סג

סגrכונסגכמ,סגrכ Pוכוכררסfככסוכטכסס rעסגיס pימ .ווכונוrכטוככוrכסיסועכיכונומrכפגגיס tiקיוטסמטוסנו tiריננמ' tiומפרעירג tiרחונססככגרוסעירככי
ינזככו .פיריrכיסככוכססיrכססמרז tiסמרןפספיכיrכגרוכוסמנונJבנומ!גוכעכסנרחונסוכעמןוrכיכו Sמןסיגומפוכייrכפריס pסמוומוחקיוווכעמיוrכגrכעכיוח

"מרזוככרווכקוססגוכו 5רעוסיורמג ti'tiסנוכיי'סנמrכעrכ tiנונכייייגיסניס'פיי tiו
"רמכ"סכזכבווכוכומ:סמוכתסי\יוופירומי\יבאנינותאכלאםהאממנובאוניאכלתילאיבמשבה •חממונח :ר Pככ .:ולשמכים\יגמגי

ס:יומ\יררסוז\י .מ~ומסכיומפירוסכסוףממנובערתיולאלהוחדותיכולאינווהשוריוו: 5כועל\יקווכומווכררמם'ימעמר
מ,ןנמכ\ימגסס tiייפרזממגכמןיורםלל •ימקריונמוכרמוכירכיירוסגמיעמ"ס."וגו

מגגסייןייגטעrכזסמרסימוכי tiוכו 5רהתודות.יכואינובטומאההפרישהאםהאבטמא. .יימזנממחכוין 5מקיממרמסיסגמיס.רכ
ס tiסרפומrכפכיכיספי' 1 ' '1נגמויוריעכוותכריכיוארווממנולקתחילאלמתממנונתתיולאוכנימכמוגמג 5כחע tiיחירכעיויימיגי
 " tiפסימגמקויממ,וכסקרימסעח tiכמגגה!בקולשמעתי •אחריםלאונביםנתתיוולאלמתוכיוטסוח ' tiנירווכפרטיrכ, rסגועטרהנרי:

\י Iו\יכנימיייע~םגכתכ\יגמוכגסורכאשרככלעשיתי •הבחירהלביתהביאותיואלהימהרש"א
"גג\יסקםס וffכ,וככורfכ " 1:[כלוכמימונמר •יייייייכסכעחסר~ומריוכגשאינרמ"י)כפfכ"(

גמ\י\י Iומסוכוקורfוכוכריסוכו 5ע\ינרוככי)ו •בומחתוששמחתתנצורמסיתכקרמוס\יכוכריס~פי ,;נו'גמכוהירכ
יככ..וונfניו)גייrכ ti(כרמגמנרסססם'"םחמרעשינוהשמיםמוקדשךממעווהשקיפהיגמשנה"מרזכמחכח\יתגוי"כו\י tiימו\י Sמ\יימגי
גמרסמנסייrכגטפנרמוכרוכההיךנויסמהעשהאתהאףעלינושנזרתמהכטנועסגמכוrכיכונסנוכחסגוככחכסי tiמ

ז"ווכפכיוגגוסעוגסגגכמכמrכסיו tiפגישראלאתעמךאתוברךונו!השקיפהשהבטחתנוכ"ס tiנסקיוגיהוכססקיימסוrכ 5וכוע"ג
גסיגמכותירככסכע!יחסר~ומרנרג~יגוגיבמטרבטללנונתתאשרהאדמהואתובנותבבניםוגיווססנרגמנוהיכווזשככסע~וסנח:יודמ"

ס'יומגסי"עו~סנגגמכ\יי\י Qסחכר\יי , ,יה l' 1 lומ 1 11ח
 ••כל.כוירוסגוכיגחכותיוגוכטכעכחס"ריגוע~ •'מנכוכ~]מדס lןבתארץלאבותינונשבעתכאשרבהמהובולדותו,ווככקרויכוו Iמתכ\ימקככגכככיוכ
עוריימעמיו!יעכיןייג Iוגחנחרמב"םח :בפירותטעםשתתוכדיודבשבחגרגוסוקורחוככיחמיסרמגממוכ\יימ\יפויו
ומסrכעכיrכגrכ Pנוכננכורנימוריrכגמר tiרס"נ ?Iגרוכיריככסכיוכחגכקנוחכסכע

סיוכוע tiכגגגיסוכקוסנוסגרנכrכריך 5סאפרקככיריםמסכת , Yנכג'סימפירגמדגמוגסגוייחטגמממ tiי
מיםרמכירועיס()וסיסמנכמריס tiעוכוכביםעובדנרקוריוולאמביאיונאלומשנהרמנירססגמגוחיוכננכ tiכפיר tiררי"גכויסמ
וג'יתנכרכמג"הסגגכמקומוהסיס 5ווכתקכ )כן(רכר'סלימריכולשאינוקוראואינומביאגרחוכריכוכככיסייס"ריככיסרככיסמס
יו Iממרחםוןנכמונרכוטגנ\יכהור'יוגקרותלללמפגיןכיצד :וק"גיכמהועג\יכמרפק

גמםכוןמעמרותר"ג\יסררז\יוע~כי ti\יאמיהיתהואםנותת.אבותינוה'נשכעאשרגו'מג\י"מגיגוכ''יונוit'יורוכן"כוכריס
חגיגסיסיחוווכגס"טמטגיוכיסנכיוח tiסוכלביובינותמפללוכשדן,אוקוראמביאמישראלררגייכ tiרקחוכי~,סכיגג ,וכן~וח I"נו

טממיומסווכנכמוס tiוסגגיrכנמרונכוןבב"הוכשהואישראלאבותאלהיאורמעצמוזווס 5גוכרכעיגיסימפקיוכימססוםוכחס
וחמרממרג~.סו~ו "י"וכחיס Sמהקכטסיואומרמישראלארמהיתהואםאבותיכםאלהיאומרמטרסוכונגכגוכחrכ tiונסדנכגהינטוכחס

עסכרכסגתונגמו~'ייור"י\יוכו Sעכפכילמ,ןכס'ממריכןוסגיונו'כמסיו 'י\גוכחן
כגנכעורסגמכ(וונ\י , "'עמנדסררת :אבותינו:;ויאחהימסיר\יסטנכוכיןנגכוריסונכיןכעוגיו

 :"רח"ס)כפירוסהעיירותכלהבכוריםאתמעליוכיצדבמשבחחפ"גכסיר\יגותיכייטוכגכג 5ייגגמיכטוכטוכ
שללעירומתכנסותשבמעמדומוספוחסרם"יוע"סגככוכטוככסממ\י

קוטמראהמומנההיהולמשכיםלבתיםנכנפיוחיוולאעירשלברחובהולניזמעמר "'מנכמהכrכרחרםכסוס Sנכ\יחוגעיגוגמ"ט ,
 :אלהינוה!ביתאלציווונעלהסו Iגסקכוסירסטנחנסו hנ'ויסגמנוהיוכ

שמחגrכ tiוממרכמכוהיכוטנופrכוגכוקיוסעג
והשירוצמוקיםגרוגריתמביאיםוהרחוקי!יענביםתאני!מביאיםהיוהקרוביםבבהזבונעג\יקווכוכוטירזוכסוכמ\י י\י,,'\יכיגת\י

לפניהםמכהוהחלילבראשוןיתשלועטרהןהכמצופותיקרניולפניהםהולךקרוסומכנכסרמקודםדמי"'יןכיתחניון 5
~מי tiירוכiכגמויממרווכגוכע~מח 'גרממרימירוסניסיוהרקרוםותכי'וכקורס 'י\כימס"ומ\ימקרסוכיiכוכמי"יוהרוiכ t:iקדוכעםרמקורסירוסגיסס"ימ,~ון

ונכומסוגו'רגכיוכסיועווכרוrכגטירססוסיפויוהרקיוטגמקוסכייושגיסוככוחסונו'כ~ד '~כיתכיכמומריססממהימעכיוכסיר\יממרוכח'"ערייוס"יורכררו
גי 'תרמומוכונסירסגויסרכרווטירסעכורסוכקוס Pט"וגנכזר"וכסניעססככוסו,עםרסנו tiט'ונו'ו t:iכקימגסככוגםירוהיפו Pסויוiכרקרוםגמקוססניחג:יר

וסורמ"סכמ~יהוכפרסכרמ\יו"גחסס'וכפורטונככיוכ~וכוממס,יריעחפרקגרfכוכריכןסעזרתוהוספrכככיונכגגטירחוכרוסוכמיקרמסחיוגו'טוכחrכוגמזגיrככי
ר" I'יעוכקוסו\יומטסיימרגימקוסמקומןייו Iמ,פוקכדממרינווגו'רכימכיגי 'י\חוומוכוו\ייירכ\יעוכסמג,יוהרסננו\י\ימקוס"ומ t:i\יכוסעיכטגוסם"נימוככק-יכ"ס

'יסורר'יייכונו\ירווכ\יכרכר "'וfכממכתרמסימס\יוחכוכריסות Sכמגסמומ\י Iכ'יוכגוון ,וכ'ית Iסגועטר\יוכ'כי\יס D ~~וכוו"םורוכ'בים:חקריוק"כססעייו

יעקבעיוו
יסמפנ:וס ו'(,"ירמס ·(,"יולו:וךרסורוכגויעליויגמיכע :tיסוע'י :Iגנכםנמרזו Pכגכנוגוומ :tרכ:ו :tרממנר:וס.:ונ:וגוריס :tגיוו (/ Iרע'נמסר!:'מו l\פ . 'ו:ינמנרפרמ(יר J"ייכפ(י:וסרסנווהשור

 :ו:ונומניפ:ולפכיר P'י i;Iרי Ci;Iו:ולגורלןג'(נח
יוסףעץ

 .ונעיר:תמכבסותמעמרמ,םיגקלמ·ס.וסןנווגכ 3jסרנסנחמחרגנ .מסמרסכמומוס"ימסוס Iג~נמונן,מג~חייא :ס I"נרגגנןגכג .וכח~ססכן"גכסר 1ן~ופיועכי,
תסררעסכודגרוס j!ממי Sעמפכיחחרגנב"ריסס jמביח'סיוונח!גמעמר,רחסכ j!חגיכוח!גויחסמיח!גיוססנחחווכ·כ!ג .קבור!גנחחלומפינו .רמורייח),מנינוחסוימ

 :גימיס t:iמסס j!כרקבב:ולמשכים.רמחס Pסחסגמפ;'נבתיס·כככוכי(סיוילא :מנר j.מבכ'ישמחתי :דרבנ(ח;·כוחסויחסמיחסיוסחיוכ j!סקבולסוס Iכון .דלככן
ב'תניבחומליסמחחי j!חומריססיוווכרן. jיו Sוכענסקימי ~סמעמד j!חממונה.לחוגות· Pומכות j!יסו t:iעכיכובפילוח.עס P:שתתןס j!רנווסמיס .בחיליק (" j!ססדנוס
ב::יל .יווטכיסכטעויךלננ·רכ::ייועומרותחוככויססיונילוטניססגיעו t:iג .גנןסןבמכ!גמכסס j!ספו,מחבגמ(רולסססומ t:iסררווסמכוגיוח t:iמפ'ןבוכוףסלמינסכוחב

 :יסחסכנסכסמסגכמו"ליססיול-י Iנגכ .בקרסומכסככוס Iסככוס Iמומרסיוסכיחמח Iןנ Iגכגספיווסר'עכנמןידויגככומבנ .סוירויבטעחס Iמרססיממל ו,, 5לן Iמ
גכס l\כסמקיוככ·סבוכריססומ·ןכ·ס j!מיוו:והרחוקים.ס Iכחגסססוגככביס.תאנים .סנניחי'גכסככחנס ו",נכםיגוספסרסמכמקילממינוסקריח;רנסגכחמנכ .סרפטס

 i 'ומקליבכפ:יסס.סוכרשחיר :יס j!יבועגביסחמגיס .מוקיס Sונלונוותמביאי! :גן :"מר"בומרס Iו
כנמלתיונחוזקלוכססוחנפידח"ריחיח .ו t:iכרח ת',נ t:iועטרח :tנכמיסמוחו'ומגטיגסונ!גמtנמלוחזיגגננרביtנומכסיומעמורח.גיזסנ"גכ"ררות l\סגככל

 i ,וj f!נס'דחמריוחית . 1מ j!ו'תחרזח)בור'ס('כתכר'סמ'כסכעת tiב j!חינוכחחר j!וסנו'ססגסכ'סעס Jסקלכעכנעמרויtנלחנמככנוח'ס j! •ס'ויtנרמנ,ס"מעמר
גגנ



בוש Iהראפירושכבוריםמסברמבtןם
 ''';~ייי •::וגכוויסממיעטח :נמוזקווג וfוו::~~כ~כנכירנג.כחוייןפי/~כבכ 'י/N:ז:ומ::וב::וןכירונומנן::וככוויסנו~ממו 5כבכמרססי::וי::ור::ומיר!'כI.וסושלןט

 ;"ו::מ( •כבכנכיס"בכוכוסמוקין s .כממניסמבכוכוסברוגוומככוויוסi:ייו '"rוגיגרוגi:ינפ~כבכג~ניכיממ"גכיוכi:יגךיאגריפם :מירךוכi:יגמi:יבi:ין,גקמ
~מיןוכפיi:י"יכיןמ~כבכrוi:יכטויססמנונi:יוריבככיכומסובכוכוi:יi:יומכ"סוכפיויסכימיס,~סi:ייומ::וסייכסיכניrויויסגi:יךיוi:יככוויסבכסמבכנין::ויו •וכסו~רו::ו
~ני\יומ •:החללי iכ;כסזיממעגפייג<.ןכר\יעוסיןסיוסזימגמוגמסכמ,נרכמססכיס bבסעכומומסכיריססמוהסמנימ,סססיומסססכרגירסכסכיהכויסרfוiיס
~סומככפגי ו~.,.ככמ,וכריוסכבוןככגכיסירובכוכמססכ,סמןהכויסtג\ייוכמכמורכרמו
גכוגיומרםגהכוככס •עג"כפורםסקרונהניעי •לירושלםקרובמניעיםשהםדעיןככפוtגגמגריססגיסעגמומסכככיחיןסיו

 :::וומסו)כפיווסהפחות •הככוריםאתועטרוהםלפנישלוחלירושלםמקויכיןסיוכוהגייסס::ויוורfומסוfכמס
מהרש"אכנודולפי •לקראתםיוצאיסוהגזכריםוהסגניסi:ייוכיריi:ין ןי~.'~כ;~ן ן~;~~גושגימשמן

מוסווסכממו::וקוככימגכגומסימס::וומללל .'
כקרכןנסר\יבס::וככסמסומיןעזמוג~כםשבירושאומניותינעוכיוצאיפםהיוהנכנפיםככרגריסימכרוססס.ממרזוררגסקירןי

סטסורכוסררסורונטרוכרככזרם.,יר fiג'מקוםאנשיאחינובשלומםואלים iוש[לפניהם]עומדיםימכרוסtגסמככריבכורומככרמועכימ
נוגרגןבסססומנוגריסננככותכוסרר :לשלוםבואכםפלונין

ומ"וכמךו~ומנרמיהמקוכוכנכררמסאגריפפאפילוהכיתלהרהגיעו ~הבילהרשמגיעיםעדלפניהםמכההחלילמשבהדט
'~רמג Ciכפי rו"i:ירמi:יכ rכופומ S "קרניי Ciודנרולעזרה Vהג'לעזרהשמגיעעדונכנסכתפועלהסלנוטלהמלך

 Ciכמ"יו Ciיייןובi:יומ:וכ r י:i::ועבגמrוו Ciעלללל
 סי:i;בכסרסגמ Yררןעסכוfכנכרו tiכrוככיrו :יאוינישחמתאוינתי " 1כיהןארוממךי)(ילהתסנשירויסה

סי"קבעככססtגtגtומכמכקרכיוtגסומרר e :לכהניםנותניםםשבידומהעולותהיוהפליםגבישעלהגוזלותהמשנה
ררfכ..גכסירסכריכגתכניתמכמםמיכונכננfכוכל[שנומר](שננמר)עד~היך Iאלה'היוםמהנדתיקוראכתפועלהסלעודהויםשבח

זסססורחככרועג"ככיכוtגסרמרסייכובכםכהסלמוריראביאונדלארמיו,גיעאניאונדארמיעדאומריר\דהרניהפרשה
וrיi:י Sגמ:וכ rכופר;ן Sמקרניררבכ":קרכני:ישהואעדאניאונדמארמיורא iו'ומניפוחתתיוידומניחנשפתיוואוחזוכתפומע ~~~~~~ל

;מ ;tעב(כ"בכ~i:יזi:יככ ti:ויוכמi:יןi:ירי Ci :ויצאוהשחתוההמזנחנצדומניוחהפרשהכלגומר
עטר::ונר י:iיי:ti iר OOו •קררכמערייןגוסיו •אותומקריזלקרותיודע'זtאינוומיקוראלקרותשיודעמיכלנראשונהזמשבהי

ררנכווע'סיכרנככ"סעייןנרמסוזיrכ~כשאינומיואתיודעשהואמיאתמקריזשיהוהתקינומלהניאנמנעו
ם~סגתריסכנןרמז\יומסזיתגיכרמס

ככמררגהרעכרככוסזיהובסענןןכ\יככסחסכסככןגככטחיסםססוכככוגהנסרגסקרןטסןי' ti'פרונו'רס Sס'כגי~גימגסונו'עכ,סויהיסו~כיכוגריסנככ"םוכככטתנסוגס
ימהסברבrויכi:יהררi:יקככחכ~כיכמכמכ::וסכי:יןכמססריומככרח.כ::וכר:ו:וס tiג:יריסןנ סו::"כיוככבכ::ובנ י:ti iכנכבכ:ונוחרrוכובrוכרו tiגרנפיגוכמרוסוחגרמין\יrורוi:י

זיחכ t:iכעטרi:ינi:יס rרמ י:r iרנימננרמג:ורנ::ורi:ייינוגהריסi:יובניגסג::וסרו rחכיוrו tAיrררמכננ::וסנ~כמבפררובוכמירi:יכגהוכחייסi:יס tiוגוןנכi:יניסממנכמג,חi:ייו
i:יtiסככוכמריסבככומז מוti ימ:iוrוrסטורומסבככמוכחti נti נמן/כעסרמומרti קונוהיובכנרסייכו(~בכינti וכסרנסקוןססrרמנסti וסti וכti ררוגרחכטחומרמסרסכהרעןי'כימrסמ
 :וקן('רםtכימ j'ב'כקריbס\יסניכיכר\יכנכסגוויסרחכעוףקרגןנגכרחסיrוסס tiוווגס ~ןעכסכסריסענגערכומבחורג/ססגיסטעכובונוrוכ\יירמ tiככסגמיכורמס

חכותכ
שיכירוכזיתוסירי!סזיניתייהאהיונהשאמרהכפיהטרףזיתעיהוהנהכפסוקיגיעוככוריהבאתוואברנ.יםוואסקרשיאיניאי!עונינורוכעוכיהיוםנם

כימהיכהןרנ.תוניסיככוריסרמזומכאן •ודסכשרכייכיבשמתוקיסולאה"הקבמעלתיהוייעהאחי •קצתםיזכויבאוהנניהללומשניותמזכיוותתועלותאל,נו
ולקחרגתוכצוהזהכעכויהשיהבעימייו'אהיהקכשייוימהואכהסזוכהשהואוכלמעטמקישהנקראיפניוירת.פרלמיוחיהכנסתכיתככליתברךשתכיוספור
הואהשיהבעיהככוריסמכיאוגסורששהואיכרוקת'שכמוסירךהטנא Jהכהתנות;:זוקרבנותכמעלהי'הקשהיאישראיאישכישסשתמפליתחנהיכיהיתפ

תשובה Iישוועניתישו!ויהיהיגו'ואסרתועניחאסרירזהכזהומסכיססודהעצמוהכ/רוכרתהעייריתמכייתלקהירק.הילככיריסמקריבכיצריךהיהזהבעכורכהרנה
היוכאייהככיריסמייישלקחהכהןמעשהעיתשיכהמשיכשהואכיומרכפשוטוו.נאשילתפלהמיוחיסקוסשהיהעירשיכרחיכהו'ניןיעירינאספיסוכויסשכמעמר
אוכרראסי '.,.רשלעשותלךראויכןואומרעונהעצמוהככוריםומכיאשלופירותאנשיםנקהייםהיובשבועימיס 'רכיהמעמרותעני!נזכרתעניתוכמסכתהסעמי
יסייושלוהכיופירותיהוהראץהזההסקוסאלהכא"ני ' Pוהשסיכסצרגול,סוהיינואביהעולססעניניעצסםוספריש'ןוסתפלל,ןכתורהוקור'ןמתענ'ןיהיירגנסתככיתחםירים

סצוההעושהככייעילהכטיכיעלכי.הר'הכהןיי, Itהא'הרכ.כוריסנינתייתכךופיעי rא'כיאצלניחזקההוואהיסכאןכסקרשקרכיסשהיוהקרבונתלכבורזהיבל
כישבסועלהמשרהיהתיכעצמיהוארס.צוהכעשוחווינתשאירתיםסכיפיווך'וםלאםכעכורתותכל,תיתהסיכהלכרםהםלאהקרבנותכמצותרת.יוהשהאויבה
:ריהמגאייפסשאפילוזוכסשנהשהוזונכמו •ישאככתףעי,והקוישעבויתבבויחובאחרו!תבייתכ"גההמאלהכיסעמיאנשיותפלוחהלויסשייעססכהצטרף
עירנ.כוריססלנוטישהיההכית]יר"כרג.יעוסתככיהיהרכהשררהכעי(שהיהסירות liכסאריכיזככוריסמכיאיכיהיוויוהשכיכעכויההלהתפיייואת,לזהיתכךר
כישגיסרעיהיוסהגיתיקוראכתפועלסהיועויה,המקישיביחוסכניסוכחפורקיתאהיהתהעני!וכתחימתרגהןיייככוריסרג.עתקויססיוחייסכמקוםותושיריס
סקר'ןושהיוהרפשהכייויאתשויסהיויויעיםוב'תייויעיסישראלוכ' •הפישה!יפיה jואיאעיקרהוארק.רכןיאכיזהמכ'אל,נוונתאמתכתקנההיוסהגיתירפשת
סועטיםיומהואינוסיךהירתעםכרבכיהה' •יויעשאינוסיואתשיויעסיתאכות~וכמסכת •סעטסקישנקרארגנתסביתכיכישסואתיזכיראשרמקוםככי

ר;ב.כוריםמביאיכרהמקכציסהיורזההסציהתאהעושיסלסווביסהמצוהאתהעושיםכיוזכ' .רס.סונההלםאסוהתםנתןהסתחילכמאסדזהלעני!יוסהכתכתיאיפ
לאסדזהאתזהמעווויםהייאלאעצסוכפניואחיתאדכלמכיאהיהולאיחייורכאיוימאבונכעצסוויקייםבעשייהתמתענגושמחששרהיותמציהעושהלכלנאות
לפיהיוולכבדםפגיםהלקהבילהיואציםןכןאהל,נןה'ביתאלצייןינעלהקוסי,תלכשהיווהזהכיהסהלביששוןכילעןםרעייתי,חנ'תיהש'וםעל,ןרמ.ךר

אישלכלשישגיחירנ.כנסיםבככוישרגיינההעיוןכחתלתגראהוהיהרנ.כנ!ויםכבוומכיאי Iולכ •לבובתוךומסוכךמחויזרן 1 ' 1'בייונשאוסצוהאיהתבעשייתהםאיתי
א'ןכיותירצוכישדאלוגיולקטןישוכיכירושלסיהקשוזהויבטלמע'תוכפיואיש=מחתיואומייססשווויםוהיוכמשנההנזכדיסהעניניםכיעושיסהיוהככווים
וםאסווכיםסרוכיסםאהיוצא'ןיהיורנ.כנם'ןהאוכ'וס'ןמנ'ןשלפיוקהכוינהזאתאירךן~כיחשוביאכסףאשרמצוהעישהיכישראיירנ.' •נ'ך 'הכיתל,כאומרים
להירחייביסישראישכלהו' .ייוינוכפיאל,נוגווימוםרזהוה'אמעטיםמעטיסשהיו 'ןכסמצוהגוורתשמצוהמזהוימךשיככוכטוככשמחהרס.צוהאתעשייתו
חייכיסשאיםנאיסגייתבעל,פאילי '.,.רשמפגיןילקוםמצוהעושהלכיולככויאיס'שהככויואו',זהבמצופותוקוניולפניהסהויךשהשורהככוריםמכיאיעושים

המצוהלמעלתבכודיםמכיאיילפגלקוםחייביםהםזקןספגילקוםממלאכתםל,בטליותו Jשוהיהביוושלמיכמפווששלמיםלעשותלפנירם.ההולךוהשוודיובשויםהיו
זמוסריסתועלותולהזהירלהזכיוומיישרמזהירכליועאלהומ'בד •עושיםשרם.והיהויטכדאזיתשיעטוהזאתכלועי •כזהבקוגיוצפורס.צוהשתתמולמעלתויוות
 :כורבוגותםיחכמיכויכירס.שגיותבאלהכלול,םל"חזושוולמהלדמוזכןגםשהיהופאשד •למעלהרנ.זוניסמרט.עסיסזיתשל

יוףסעץ
 ~ Pסגוןכ~היה :~מרמרקכסמעיקו~ומר r '~כמי!ליל· .nד :מי~ס~בריחסחיכוקכיםfו'ריסס.\בכfוחיעטריסויח:כמורעכ!רענסויפס !~'וfסמיכיססבעתסנfוינכוחסfורכבנ
 :מידןסןכנfוסכסןונקמכו)(דבריסכרמיבכס!נידמידו~יחכירין Sםסיסנפי .כחפוענמוקיס$ lבכוויי!(.סייומי .נמיסבחfוכיסמעןכר!גררגררמבגוויוססיומימעןכרי!ד Sרכ'

ע'ברנfו .ירנסרבכימיריסבגוריסם~נ Pסממrרררימוניסססיי .נ,ס Pססע'גרגוזלית :מענס~מסבגונסוסיפיססןכוביסמרמססיסעגניסמבימ,סוfוס •{מיסבעכביסמעןכר!
 :בידסססבימרסבגוריס .סבירסוםה :ער{ומקריביורס! .יןכגפססגמממםסס{יסרובנפי, .::וגגגסיסבכוד:ולפיסקi:ידסע{ודג.זבירם,נכסמוניס :כסרגסכסגיהחפות.
מ{מ !ו::כס~יררע{סיסססס~מסמעמכמ! .ממחיוידיומנימכר::ו!בספחיוואוחזורמניומ t 'בע{'כל :מועטיסמרעטיסומס .מרוביסמררביסמס •מ,ס 5יוסיוסככנסיס

מכימכס!סמומרכדבריוס~מ •rוi:יניפסבסעמ{מע~סטפחוחיוסס{מומזיסססבע{יסבסעסחירמפ;'~עמרדrרייביסמרמגיוחבעי,דמי!מעיג •מפגיססעומדיססבירוס~יס
ti סמ:בצדומגיףסבעניסידחמחידרמבימי 'מפנינעמרדמייביססירמ'מ •ממ{מכחסיחבןכנרסנמדכימנ:כמחסעוסיסr .מ{סבימנפעי :מערביחדרומיחיקו!במ. 

(סס)כדחיב " 1'ר 6.וfגמltכןס lמקר'סיסיוהתקינו :~קרומידועסמ·גיבסוססמפגי·ומפגיבסססממנכסוכסנוסfג'מפגיעןמדיסזס·ומוכעסבגכםחסוס Sמדמביבסככוריס
ימגרגנ
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זכרנוסת jקכיפר 1סמסיריק~ןפת '~ריפרתמםריcרר Sכרגמוםבןכיסרfובככיפסתס .תממותרבככייתמתבספריומfכרורסקו~יסרמגמיסגגמגוממרותטיסרבכרכ
קנותסנכתרנתס~יתסכגכתיס.כימכיסרתברגריס:הלסיםמיורקכוףתכנווף tiמחתירכממרסנכיג~ tiומפגי •קתורסוז tiב~גתגןתממותרעגייתמף tiתקורנגםוןגמן

כמומ tiומסמחוזנקוםיוiכריAi.יןייכ r tiרתרמ" •נעג("תב rכ t:iוכמגסףסככממוiיסו t:iיiכבייכמ t:iכרןסעסגככתקרומרו rחרמ rבעגמבמר t:iגמו t:i::יקור~וןיורעין
רנסוף]ו Iרברבסיוסגיר rתםתומכגייכמוכםכממרגמת י:: rוסמוככקרומורעיס Iו I י::סכמ

'יממגמומfכרווומסגת'ינימו'ימןג~רפקשלבקלוחתבכוריהסמביאיסהיוהעשירים .יודענכפימ~מבכגיי'ימיןמfכרוומנכרזכוגוגימ
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סכיבס)(ררובסכךנט:ממריעמורובבקרברכיתנחוםרכיבשםאאד,-רכיכריהנחיחרכינפמכטורי! 'פיס tטסמ~ך~כחבמט~ס tוחמrי

עיש :~נטסיסמפנימי Sכגכוכסנחיבוקומך f,., • Iiוינומסבווכחונפרוtוכממבקרממחרוב"קוס
רכגריסס~כסמטוס .כמטיט"וגררופורזדכתיבבניאיםז.כדכריוקניםדםחמוריםחייאמענסנססיט"כ"יסרבריחכנ 'כוו~כסמרמס
בס!יש :רכרגוקורממיסכ~וממרי::ויל~כיחיסגלאלאלחיטיפו ][לאאל)יפון(יםתיטפיאלב)(מיכה::וממחיחקכלחסיוע{ונס jסז ס{, :tםבגרול::ו

פעמיסמפסיןכןכסן{כוכיחיספי' .fויrכירלי :Lליילישילזס)וומריסרנינימססיעוקסןךס IIרכ'עו
כrר~בנויחכס{{מגנו!{סחיר.יפנכמיס{)ויrכירפחיזקז.נבאשכר 7וזךף.טם) (ביכתפיתכ{זסווגימ:זנכיוחחחנכי!גמיזfוחי" Sמפירוס
כל ו::'רס Iגומ,וכ .גנ::ויגרדקfורמטמעממועללמדינחשלוכ'פאלמטריזולחשלמלךדומיםחםמבמרכו::ו Sמfויייב::וכנתסי~חקפ~קפגננ

תמסמועסוכסכיססרי .מ~בככנומיסנסוכסוחתםו)(בנתלכםז.כראחאינוםכתב}מהםאדחטכממרססוfוספירוטח~ונסממי!נוכpועחייבי!
מעמטס :'rסרכחיבסכטסובנירנמ,סור·סכתובכנתז.כחםא'ועללותאמינואלשלייוסטנטיךיזשליכנמועוברוכו'יורוךcמרחסורספי.ענוpעיח

ןמרקרוק~וו::ריבעוףמנמ iכנעוף'וחיןכיfופי' •- :נוטומעו::fויכומיח~ור
כנכמ,ן{טרכחבריסלסיחר·מבלטוכו::גיסכף'::וריוסמנטירישליחוםתלכםמךאחשאינופיעלראףב::וס·'סוכ~גיסכ~וליססנוריחגנםטרת,ספני

 i'מינכי~יחסמ' J:ישנ::וסקי~' Jגמםמנכמוכריססכתיבבנביאכך • rיספנטירםז Iחובליהאפינוון,סנםקיכיס "כrנ"פfוס{כוגנמר)ויייסנכס
חית·יופגריתיחממוריסחייניבססגרח·יסבסס [ )(ילייגיביוםסמםקרי)וחנכס:יכוריחנכרסח{קריתכנוכניס

חייבמ::ון 'וfעננררגנו::סממוריסוכלןרסfוב{ברםככתוכזקזמופתאיאיתךאינתן ) (:כס~ו::ו::ומיכיסומפכיכוכקיםנכוטיסם::ויוגמו
מחכרמ'סוfורמייחיIכססיfוכ!.ס~ך :,;מיחס:תר :יורוךאשרחתורחפיעל )]יז C(שהבא]

 iמכיומריח'ריסרחביבי!נעינ jנרממריגרמ,סשבתוכז.כפניארמ]ש l/נךסימוזכילוירכייוםכבלחללופרשיותכןקוריזז.כהמפני ,
 1חפינ')ויןוממרחירכסמרסחסוכמרfו 1ורקכ)(שמזח •בהםכלוליםחדכרותרתשעrןמפנידאז.כרלויוקימה.ו'רשביבהבהז

וכימ .מפיקורוסט::ווממגנ'פרניח~גנוכרל
fו Sכניוממרמ 1'קוין 1 'וfגיביו.ממיחחפוכירפניעלים iאחאלחיםלךיחיחא.(שסותאלחינוהןישראלשפעו)(יבריםאלחיךהןאנכי
חייבוכיןכפות 'ו::וממרוניססמרס.ומסונ::ו.מאןאלחיךח' .ת~ואחכתו)(יוביםאלשאלחיךהושםץת.תשאלאכ).(שסותאחדו)הן(רב"ים

ריחע{נערכרממררמסונ::ווןכ:;וגנסמיחסלללל
ו~מסוfוקריחי~סורמסכןfו iרמ'מםוספסורו1פ)(בסדוברקושחשבתיוםאתזכ.ורכ)(שסוח •ומשקרכשמיהישתכעאכאמדרחים
רסורמסבמיריfונמממרfו 1iזנרחורסמייבסדכתיבתורחשלז.כצותיהבלנננגדשקולהשהיאשכתמצותזואורמ.רכיתוברולמעז
טוטפות'סמננ 'יורוךטמרסחורסעיפרכגחיבשקולחשהיאלחודיעךונוןצויתוותרהוחיקםומצותלחםחודעתקדשךשנתואתם)(חנםיה
 ;~~~~ ~:~~ ו::~~~ט;, d ~:~~וfס~~~~ ח~~~יימיימיכםלמעזירכויא) Cאמך(רבר' Jואאכיךאתכ)ככדתורח.(שמותשלמצותיהכלכנגד

ספירוסו .יוכיפיןחטיפיאל :חגמיסוזקניס.נתאףלאכ)שמות(.סתקטיליקטילזממחרח ::tואכדתיא)(יב"יםרתצחלאב)(שסות •כניכם
רסענרוריכנfוום{fו{כביfויסממרס::וקני::ו'~קוטד . Iכסrככק'פרקסוףננ.·ע,ודףנרכותב . Iד'חע Iח'רמק;חי cוירי Iסכrככק' Iסח;ופרק~חי tירוקונים.כיםוסקrכויתאיוסףיר

::וקניסומרמכעמ::וסכנמוחיטינוו~מ וfוו::ו:: .ו" < 1111רח, I:;ר 111
~כממיסמפינוחטיפור~fוחיממר~מורכי .ר Sכטוסנסוככעססמ,!טפיממוריססופריסכררימ ::ו .ססוfונוררמספטיסיורונב~סופריסרנרימכעו~מבוכמסרביר
ס'גוטכר !"נ::יסטיחנורכי::ומחנכמיס::וטקרכבימ,רסיי"מטחעיכנבי"יסורfו'רr.סס-יגיכריסו::וע::וסמטיףוסי::וונטכרנ"ן~וחטיףסחסמכרחיבמייחי .מוסר

מ~:ג::וגנרווסוכוסיףכותנ .פנמכוכוריןכרספ'סטרין'בחויח :ויסרממוריסנמוכמיקfומרסוfו ';במחרימינתfו .רומי!סונוכסוזקו:נביא(יפ'מ)מ"רימכרבfו::וחןכיפונfו
כחכ 1סימ 'פימו(גנרוו)כפת Sמפי'וססנטרי!· :במ S ו::fוכטיגנלממכר::וסופרכנווכר .~יפררומייבנטוו"סריופי' I .נמ Sיכריוו cכלפולמופי' .רומייחיס SומיכריחSמיס "

מ::וסfומויככסמל 1::ומ~וב'גלע{מסכןכריfויומס::ומנוfומרטסזמי''יטפ'ם'רממוסרנוכריוו!סעו::וכימ .חס rlכמסכוכריופי'::וגנרוןסמויסףfוב~מט::ו)(פכיממס~ןימיח
מוחס·::וומססמבטרי!ד::וינכיג·ממרכמטעמו וf~בכםרגסfוכרססם{חיחמוfויןמסנ::וסfומר .רסtומוסגמלומפכיומריריסת I5מגנלםfולי Sנ::וסמםח::וגנם::וסfונסיסגו{גמו
מיכתמרמ{::וגניוtכ סו::~םסי::ובמקומווטלמבפכיססמרפי~יסוכסביסו::וו jמסכטר'מיבויענפירוט hוfי ' i::ונניועלכחבר::וי:ר .בפכיס iכמו::כחברחוחמוטתינחנומרריך S t 'ונrכ

 :נססממוכיןוסיוכןfווחמכנחיחסורסווחס Sךכמווכריסססר ftו •יורווfוסר::וחורספי Iע? :סוככטריןנחיבחוfו'וfוומוסו~יפוקוךסיוכסו Sסוסס jסוכנטר'
ריס Sמימח 5 'וכגויריןמסכפרקיןכקמןסימ 6פכוגחויfווכרפרטחרמנו .בוגנרבבנקרfווחוווכריןטטוכועמסו::ויססוכע .יוסככננ::ו~ופרסיוחטחיקוריןמסספני ,..

fומתוכגוסעכרםנטחן·ויסליrו S'Sנפרו::תטגנממנמיי::ויבנוירני .מוכרלוי:רביברקומו ;.ן Iנטגקיו::ות Sווכ .וקיוכסטגינ::ו,סוסגתברספני :מט::ו)(פכיבכ,נוח
 :בrכרקיןלר",ןוגfו"רדקיס S ו::חרנכימוחמפביסכוכ{וסמנfו::וכוריח·גנרסחנומררfוויניג::ויס ~ויסס .סחורסכיקרו::וו .כסוג{יליוסזבריחשעשרת :(יפימ)כמקכו
;זיfון" .וחי Sמגגfומוגכסיחסחגורולסען :נחייוחיסססמ·ןככר)וס{קפר(סבעוfו' .ח"ן'בגממבטבועחוסמנןמייתול::ומו Cכט::וכטבע .ומםקרבטמי::ומסחבנכלא
" S ככירביוכיריםסטנחחוr)מp (ו.ימיכסירזכיסען:סfולמfמS וכנכורומfסt: וריוכמעגרסfותמ,ימיס(}מכנלs ווכרותf?חנכ::גכןטמיעמס ~'ר:ןוfו},, S כrי)וכנוק 1סא:מ)ייחי· 
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הכותבפירושראשוזרפקכרכותירושל~י P:~וץע 8
~וטיסומי!(ורחנרfוסנקרמ '~וח~גןקוריןעיבב~טוןגינקיי~'טמעתיסריןכעיןה .חומ,ו~ברומסססעין .רמוכמססי~וייתריןועינfו:יבאנכרג 6סוfומיס::ו,רנמי
יגסיחברן~פנייענוחנותונור~יורסווסגרגנידיונפסוטיגונמיוכססומסמיניסנכי!ממרח::וסננ::וחעיריו!רעיקיענירי!רנגמ::ירק S 'סו::וי!כ pוח .י::י,::ועניעיס::יוחו

מני!רכסניסנחנרמיוכפיי(ספייס)חמריריחיחיי Sמעננענייסנחמסיריחסיוייניח!ר!סמס .מונעינינכיכיןוריט •יעיכיןנ,נןננכיחכ::יתכיב :סוכי!רנעכי!
::יכמינסמטר 'י::~~;:וררר!ר;:ומרזנרג!רחק!י::ויסע .מיחיחמזירי! :ג{יססמקוונסנונכןויא :מטס)(פכייגי'סקני::יחמיס ttוכמס .רכס S!רורגימו .יעיכין{נן

ממכ;:ונ{ינ,מוכחיכרמפנירכחסר{מנרחינר::ורמ::יקני::יס{ !(וו::וססוקס::י·מסיסמברן
כפימ" Sע::ייוחסחוח~~::יורוחניס ttממנמנווגו'עיניכםואחרילבבכםאחריתתורוולאטו)(כמדברסנ)וממר~כן .סרנןימ~פrכ~מימרוסי~

 j 'ו,נכע~פ::ו Jפחחו P 'זהנה :::וחנמירן Iר • •רינמכרךסנרגןונמךגןכןח~נימן,
סחרזמןנרוטיסטחנמכןכיי!גיונומר~מ{רקכתיבנינהודחטאהסרסוריתריועינאליבאלויא"רחנסיסרס'וכתוב :מנרןמס~חנכןנט{ח
ססכחי~::יע{{סוורחכחמיינר~מ::י ·"מק::וךרססאמרתצרנהדרכיועיניךלילברבניתנהכג)(מלש,{רמייין fSו{סיגססיממרחמר.גטמרחמ!ר
נכ:כיחכייסיtבעסחק!סנרג::יינימרנמגיחירכ •לידתאידעאנאועיניךלבךלייהבתאיהמב/ה .fומחמנסיסיס'ככוחיניפסיקינמממח

כ{נמוספתננ,סךרסססיfובגסוי!מנ,סללל , l 'כמימח.fוfוסכיסקייעיונסfוכרמ,ונכfו!
סמןיריךחנע!ר י:: cמrוסקן ןו::rניג!רכוט{מחשדגנואודננךואספתיא)(דבריםתגנובאכ)(שמות . ! J"{יטייניווכמשיסfומ!ר::ייfוססקניס
כממרסמתמכסוערסוףנ~יתו~פתנס::ייוסוק S 'אניטו)(יכריםשקרעדברעךתענהלאכ)(שמות •חברוךרני~סחיכמימיי!ר'ממ!למכ!ר.ווריסוח"ךי

יסכקריעחמוסtבכמוכווחיוטקtביסכיוזכככאמתמהואאמתאלהיםוה' ),(יודכחוכחיבאלהיכםהוסמעכמ'סככסוסנ::יוריןבפיקווריסנון
עמכו!'"בןרס :t י::עוטססייסכנוחמירסוףללל'יגלחמת tומ::יממ!ר::יקביססכמד!רמו::י!רסךfומר
רמיינרייתיי,{גנ Jמור{סכי!כסחריסכסיסויר'אמרםעוךומחייםהיסאשהואאביזא"רסכיfוכר!יכי.חמרחמ!רוחחמוו{מססירס

סיfור{ג!סמ!יריך!רענגמירנסרור!ר{נרואנימעלהחברךעלשקרעדותהעדתאםה l/הקבאמרfומ!רסניכרןכריקוז .ערנס vרמח"כמנסיס
מחריברחמיסנומסךנח!בממררמרכרסברגסכ)וארץ..(שסותשמיםבראתישלאעליהעדתכאילועליךסעו!רכאלי :מסס)(פכיחמיומנומנסיס

 '(ו::יר .בטרברכר~ו::יעונסח!ר::יוןנ::יtבrככרללס::ימרךסמסוס .ומרזסמיסברח!ר'ס{fוענ·
סככותיברת 'נבפי'כמותענ'ןךרס~כביויוסףמזוזותעוכתבתםיא)(יכריםרעךביתתחמודא.ווספרנ~וחמי {כ~סכו!רןיוועסעוכסבמווס

tבכיtביתברכסונס )בt'יעורביעיממממרכפכיס :חברךביתולאביתךביתך :ונסככופרכוונתוממברוממוןימ Sכ::יוtבבמ
יחו!רסמקוסוענסfורז ~ pוסנמסךוךסתקונהדיןכנוזאיכוא"רח)(סיא •השמיםפרושותוכפיוחסכחובסחמרסרחינן{פיפירוסכוי.רביארס

כ::יססרסיפו::יחוספחנכס{ממיסעח::יגסיל 1/ךסכימיטניךעחעכ::י{מכובחמחמ{סיס
מגנרסירמסנס Sסעננסחפננסתפנרתמסויינאאבנרעזראארעומדהיהנקדיםסעוס):(קרכןנחנרו;ן'חמיסקכיסחססעות

וןךביתמנגותיחנרוסססןסיחויררוחירג S •כלוםהמקדשביתמבניוחטפושלאהללוככפיסנרוווסקווסמגיר! .חנרןניתונמביתך
רחויסיס{חסמרזברכתfומכסחך .נמקןמסבארץתורההזכירלאכאמרריב//לנשםסימוורכיע{מווו!ר{מימרנ·ססרססני!ר{ונחןסוfו
 •כוכסווfוסבכtבוןסנמקנסכמועמ::יכמומרסיליכרמ"סבממ~מ .ביתךמוווותע~ו~מסבית
מומרנועכמפכ::יכסכסוסיףרמויוסיסםגוארצותהםתזוקח)(תחל,םטעםמהאותומחזיריזסנרורגכונסכרמוווכןמברך'ס~ו~מביתר

~ןכ 5חתמבררומתזבמכסותסובת .~תרג::י :ינצורווותרותיוחקיוישמרובעבורמהמפניוגרזבימ"דיסוףמבררכביתמומךסמס!רממוו{מ
סכוירנחמססמ"רנרינ!יסרסערניוכךנרימ:"עןכ"" qוזע"גמ"" qזנגכירכדכIו כ:ז'"פןרנIו'מ I1~יר O"ו Oייק"ראייסףיד :וכטס)(סכי{רמטרוככמסחן

חקיןיסמררנעכןרמסמפכיגןיסןת Sמרנסס iריתמסטעסחו!רומחויריןנחרומורססמכוק'געי!ןפ'סגרטמותססכין{פי .כקךיטסגירטחספריסןכיס .כקךיסחריזה
סיססןכונססמרזנוכנחחיחנרךנפכירחחרדזtנסחגניחנרמרנוסןסגןכס .ומוררמיןוכירחסכמ·מסמסכיןחכסחגסהגועסמנ{היערמוסיסכו .סרכ!רנענו"ר Sןמ

תככיתסימוסמורס::ימככי!רסקויסמסבמורנמסימ;(מרזכןדמסו!ר 5ומחור::י{סמור::יכותבדפי' .כקריסכסייןנר~יעקבעיןובע{מזבס)(סניססמיספרוסן!רכפיןר'סן
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 .ממגנונססיגמעטוסטזוךכימיו ' Sבורמורfוסנססו:גסעונסמוונפטירזוכוכיסומסזוןםגסנוערגפטו tוכגבזותעממגגוננקסוכימעטחוסרנסךנוזומ Cססיעסס jנ'כנ'מר
כמורבססמועטסרכוימגנרכססוfוססגיוימימעטמסוונסעגזו tמזווקסניווסרנסתיכזווניו 'חניגספסקיסגfגינו,מכנחיכזוופירסוסמררטט:גכיחנר~נתייכ!<רסרוחיתי
סfומ, .פגיס 'ככסגפסנגמועגיו Iגרמ J.גfוווכ'עמו iנמסוסיס:בטליכ"עכת(מוממוכרטגךיסמכקרומיוסמומככוממרמעטמוחג tוטגסמרנעיסיסרמנrוfוספכרמסס

גיור tס .ח Iר Sוקוכוררfועמונמסנךרמזו:גסיfוכוססרמס .טכמסיווררמעכסמנ(ןס,עננ,סינס 1יגככימיססממרי 'סכ .כניעו tגפונםוחתעגכסכויקפטייזוסנעח .מיךכי
 :כון'טגרסכיטונספועכיסוכככםערכ Iסיכמרמווססימ

חיוסףעץירושחכותכפירוש
נניכזו .כמחזוייססכזירלא :(יפימ)יסי"נמחכירוסוגכפיו Jגקיו~כנ

סככזוחסרי .ויו Sיכוחויוזויוורקיויסמרוכעכורמסזנפני : Jסוכוווגכ~סמרז
ממזייניסמקדסמככ .כננותמגמןכסגעחומףכסגוירסרמוי.כגוכחרזוגוסזוויס
נ:גפםיקנרסססמוכמ ~~מ .ניירותנסכוירכסממוירוסtבסtבמכחעננסוךוחמגחוכ

בקססנס ~"מזויק"טכמומס •,מןמייס
ננכרסחיקוכ jjמסעכססמגדחפסר •כורירחס

 :(יפימ)יורסכיס
 Jומורמכםכטע!פי' .מrוסמירסוס Jיומג Iרבי

יפיוסיפימנעיי)(סכוזוביעקכרכיבכיח
סיססוכךכססיססיסכטרכעניומגזסרנינפי

מנעוררןוסיס .מיויכריעקכנריענגטעו
טזחכסיסןנמבפגיןכוטמוגססוכונסוקורמס

ונריסןנוממרעכ,ויןורגזרןכוחרעס .כסנומו
נסכומי·סומכסמיגןסממךסכנכי·זסכיס tעו

וכפייוס .מטמיססככוזומומיטמ,כיוססגי
נסכ~יםנס 5מי'סביסססכןיעקכרכינוממי
מססמקיימיססבייכבסכוסטומכמ,גו JI1ססר

מ"ומסוסר:געריסכומכמורחכויסממרסכזונו

מימרךנעימסוכ .כיכגיסבוסמיןייראיוז
יסכחנמגיקממרגיס 5כיסיןייךסנוניירו

יכנס'איםתי :גיס sכ'בוסח'ןוור Jח'כי .זס
 .סכיחזוכגסכfומrוסלקממיךסקביסמסוס

סיו .סמקךפכיזוכג'ןמעבכיסךיימייוכמכמי
גךיימוזונגזויגכימל •נסכעיסוכןמומייס
סנמךכויעקבעיובענדכחבסמקךס.כיחסינגס
סטובמנסיסזווקקויסרורסמיסככנטרמוימגמז
יבא :מוסוכערססרסנו Sמטימטועסכסכנ,

 :וכ'וךכגךענייכמסכועסכסו! .עכי
סמיזוס'עכנחזיכמייב~סוס Iומר'סנסוכרח

רטעגכיסיספ'ככירמטכמ!ז{טג"ס~כרי
וקי"ספיטי'ונפי . Jכמגוריב Iמייןש :fומך
סיסמי-'נמנמגסוינע.סענוךסנסיגסעכךקחי
ומfו'יסןסרנסומכמעפחס l '~סייככריו
ו~ונכוססכרספג'ןפננ,ס :tרוינפי'ק •יחגנ
סרנסומסמעט,מסrנריוtrבנמסגח,ויכע
יוםככניכעיסטסיומנוכמוכסכרוסומ,מככ
סו"טכווrו Sוסחממרrיווזיטנפי .סיכסוימיס

 :טסכימנמטכססייסגמ,מפזונם

שניפרקקוראהיה
וחוחאידיבריעקברביעלתמיךמסחוחיוחנורבי Mי

חאאמרקודמוי rמומטמרליחמיאלעזררכי
שאלדלא'.חדאככלאיהדיןכיענימיליורתתיו

ליהאטר •טשטישמועתאאטרדלאוחארכשלוטי
דרבהבשלמאשאוללא.זעיראווגבינהגיואינוובך

 :וגו'ונחבאונעריםראוניכופ)יוכ (מקיימיוואינוו
חיומח •דוד]של[כדורוליצניםבושאיודוראיוכז

שלחלונותיואצלהולכי!היונושי!הדורפריצי
איטתיהמקדשכיתיכנהמתידוגלוואוטריםרוד

שמתכווניםאע"פאוטרוחוא •רך Iנח'כיתקבב)(תהרם
שמחתי(שס)בלבישמחשאני bעיבאלהכעיסני

 :נלךח'ביתלייםבאומ
זעיראר'לנכיחעלחייאכר~:וורבידמךכרגח

ובו'חעובדשנתטתוקהה)(קהלתעילוואפטר
 •יאכלחרבהואםטעטאםלאכאוכתיכאי!יישו
ששכרלמלךרומהחייאב'ורבוורביחיהלמה

תמבשרוחיחאחרפועלשםזוחיהרבהפועלים
וחיהנטלוחמלךעשה.מחףימדיותרבמלאכתו

אותםכאוערגולעותתיוקצרותארוכוחעמומטייל
 •טשלםעטחםשכרולוונתז •החשכליטולפועילם

היוסכלענויבאנוואומריםנטיםמתרחפועליםוחיו .
עמנושכרולו Iונתביוםשעותישאלאיגעלאוןח

ממחיותרשעותלב'והיגע,מלךלהםאמרמשלם.
כוורכיינעכך •כולוהיום.לאתםינעתםשלא

ותיקתלמידשאיוטהשנהשטנהלעשריםכתורה

.. 
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נקגוחוסנןךס.וסקיוסנןרמנ. ti 'נמרזךס!!גונגמ!גטענסר'ו .גו'ועירמרביט

כמסגחגךמ,'ר tiגמו~מגו~טרמויסקוrכוכיוס ~ו,מ~וגימסטכחר tiכמחך~יוכרמ
 jמג'כחמטיןסטכח~וממרוו~יטרמחrכ!כגמס~סוככחנו.ממרכטרמח~ףרמ tiכסנח
ר'יi~וממר .סטכח "~עקיכ~ו~מ •ח~קגיו~חמגיסיס tiט~ןקח~וממר .מחrכומגס

'ססע~וסוער .סטכחע~יוקיכ~ובחסכעיס~ן
וס~קסוגמגסנר.עס::י~ו.חמרס 5רו~ח~ממס
~ססחמרסוער~כיחיררוכערכסכסר·~ווגחן

מוגבמךססמי!סככמ!סמגסגרעגמס~חגמיס
ממרו .מחךמ~קוrכיגוסו tiעךגטרט~{יןכרמ

סןכגחפנוגי~ססחמר .וסמחרמיחסיג!~ו
ח, S,מ .~יסרו~::יבימוו Sורסבמו .גן ,~עסס

כעוןסוסחכיוסמחגי .בסקכרח Sיומרוגו
~' S וחןפחרסןגגברכיבוממרו .גוחיrטעגס

מגימס,גןגןגו~'יכמ~ססכמיחס·ממרחוחו
סו)וסג!כחי Cסחע~יוגעסחינמגיעגיסrכיסו

גוסח)ו~וגוrמגסיעקגעי!וגענסמקוסמנסג
 :(יפימ)סמגוטסכסכגחוגחקטסמסוכזבח

חטקעככסרסייגו .חכומוחכרכרישתחםי
וכריסגסעוסרעסמפגיחקוסו~מנבב
גכוחזווובריספורסיוסזסגי·מסמעירמיסו

מ~גיסמספרסססרסוףעוסחחיגוסססוקיס
מס"סר Iמ~ע~רגיחטיכנfוויסגויס .i:יס

חוקייג!כסר ~ג{ךרמו!וi:ייוךגIור .כIווגחוח
גחמסונכריסוfועור :כמךסוחופמךיוסיס
ככסוממרמתסגממסבכוריסוחנס .מתס
ס'גקמחגי~יטרמבסימגחמסו::ימנבבתטקע
ג~ומר .ומתגבfוחוזר :סיג~וגקמתסיח

סמקופניתע~תמיךר Iוחומתגכמטסיס
וסיויסעיסספרגrכlוימח .והכתיב :פיחרג

סו)וגגרגיסגעוגךיומסגי .נסרנגנךרמו!
ו It~פגו ' Sמךסוסוסיס .כיטרמ~ו~מעסקיגן
מקרחמחרכמוסומוסמריוסי::יקריגןוסמ
מבמ .קיגוחמגבתבסיןסגומסגיורfווןוסיו

פורעגותמיקריכמוססיממסגימיגסועויפח
 .והכתיב :מ"ריןכ~מסחןתוכעווני ~~ג

·ומפגיממסחגוממוסמסגיחיגסינחמגכסוף
{ס"סגרפ~ופחורוספסוקמחרסומit::ייכגו
רגגוסגסממרךמחמסהיך :גממותגךגרי

ונטיסמיס ti 'ר~רגכוסגסוךריס . 'וגומפ
::יובגיסטסיווגו'חסרגגוסגסווכרסבור

כעיגיססרחוחטר::ימרגג::יכעגיגיומכוריס
סזס:יססוקיסמ ~וfלעולם : ftiורגגוסגס
~גנ ~~ו,ססוממסוס::יזססגחוכמענח .וג'
עמגוגמוIו Sוסגפסיוח·ךס'סךמיוגיות~חוIו Sסס

יוסףמתס'ויסיגפסןכנסיןכיגנמתו ,-tימסמע
כנירגמיססחוכחמ!ומרגו tiסיותוגמיומפמע

~מחוכ Sסכמיומטמגו .יוסףמחס'ויסינבי
עמו 'וסגבימבקכפרקסfומרוגמובחגמס
מיוכחתגו S י::גובכ~גוומטגב .גמותו1נמגס
סקכיסינו Sס tiיעקכגעגיןותחחוגיסעביוגיס

 •יעקגמ~סיממרו~וס .ומסמ~מןומ~כ!מגוטו
כמומרנס Sססנrכותו Sכסססrכמךס~וסרף Stiוגווו

מותעקסמממרנסון tiפירוווסמנקוחעגי!גנכרון:קורסס.פי'מרמיכסרוגכ'קופר '\פט
וח~יוכרfו 1נרסנןס tiע~סנ tiגיסרמ~עו~ס{)ורזוסיססיסככ~'זעיראסקךס:ר'ננטוז

ר'יiמינ .מחחומגסמגסכג'מינזחחנ,טרמכעונומחןגמסניממP'יכחכסרמחזו
וfויכמזרס Sרוכמחבקגיוח~ע'כרקמוחיכחזרס Sרו~מ ~~גת~קגיו~ממגס 'ס~ך

עססמי~ס Sרו~מ jויגר'ממסעוכפעסגפעס

בערכ .סטבחסםמבוגמ ~,סבווגתןגמגסגךבעיאזילדםאסיזלהבאסליסכדזעירארביט
נמגפינססממר .סועו~כיזכזעירמרכיירך • • I , Iל

פסו)וסוססרענמגסגןכעסמסרכוחיגוסועךבכמהל IIאטבחאמזדקופרייטראחדאמיזביז
מיכופמסמינטממרח.זמתמס~וכיגיגס.ממרואן/ל •קורסםוחדמניבחמישיז.אן/לליטרתאהדיו
 .~מסבו~מרו .כסרמו,~מ,גומנקוחמקכנולאשבעיילךסבעילוימבילולאשיתיילךסב

I לI לI ב:יביסבמו:ימעסס·ב:יסססרD ויבומטסכמ
גןע~ייכמ~:יסזס·ממרסיסמסכיועכפגיססתשעי!לךסבקכילאותנמי!ךסב •עילויקביל
גן tiוסוכרחוסכסיסיכעביוגעסתיסנמכוךלביתנחיתברומשאבמנחנךעבידאן/למאח'מרפעד

מנומומרמוסירסגכי)וססריג!fויגו .סמגסגאכילדלאהדכאמנהנאבישמחלרבנזלוואמרוועדא
סומסנטו!fוסייסוקפוסריגי .ונו'ו SSחמנוילילי

סיסןוסנfו s '~ססיססגרמססטגממוןכעסגיגפיזארמקורסםהחדדחמועדדקופרטראנשבר
חתתמ~קותסקוגסיקבנבחמססכסרמוגרבעישלחו! •טבחאפל!לו!אמרדיןחואומחליח

בכביוסגביממזסרתמ"ירמו Sעסומוסיfוךסיסבלרביליהאמריי •נפiכאארוניחואשכחוימייתיח מססופרוכעותחו~יחסכתיזס.כעכורססבוס ,ל I Iללילן '-
ממחיס~סו!מכ~ .ו SSחח~ומנועזוסfונמסגתכמסברתויעבעסיתאעידוייתיוואמרהכיו

טטסנמגספוטוסעגי(וינfוניסממרוסומיחזקופזתתלוצצואלועתה(ישעיחכח)כז.כתיבדמנחנא
 .ג!מגסבוססיסוסנוססמסבממרו ~ SסIוגברשמואלרביכשסירמיהר'פנחסרבי •ומסריכם

סמוקסיסקורסי!ומך"גס 'ג~וסממיומסלל
~וממרו.כזסזסעסזססמסמקיסוגררו~עכוסופויסורי!השתחיצנוחחחיאקשהיצחקרב

סגבימfומר iסגגות Sביבכב~יבכגסרfוויססיספזתתלוצצואלועתהדכתיביסורי!חתלתח •כליה
גסיכבכיגיסמתיסכזסוונו'ו S5חת~וfובועת::יכלהכי(שס)דכתיבכליהוסופימוסריכםיחזסו
I ~ , I ווגימוטעספסספרמומיטמגימעיססססט

גימויגחוגטסוfוסגממרסספרנסו! ס!!ק~ :ונוצבאותחמאתשמעחונחרצח
סיסמו '51סוכבחומיגו SSתח{ומ~ועIוסמנמ

נומרוסומממחרךרוסנגתסגבימנכויימוסיר
ממגוססמ~כמס iSגב'זבכירמכרכיחםכססטכח
רק~ומר~וסיסבfוגי::י~יוכימזמתסוס,מס
יור::יוזסכםר iויגרימומחררכיגרביתן

~יןכרח Jסויטממרמפגיובכורסחוקוכרןנבסיס
זמחע~ו~מ~יוכיfוםחסנכ~~טמונרמויסיסגי

פחמרומסגויךפמ!מגסרסיחססמוניסרמווס
סמנ,סבסרפירופמניתחךמגינממ(גפסמיס

וחעכוביסמ!בנברמכקסוגנכעינ,חמ ' tiטסמ!
ספסוק 'פיגןגי j5~י~קרותורמוימוסככי

סיורס ',כ,מותfנתכריתגרחגו::ימומריסככגו
 iחי tiוסמיתסיוסבכ~גמ~בכיכיסגווכתססיות
סברמו~כטנוזוסספימג~רקגמוסטבו
ב~יוכרמרכיסךיכריססיחןומינסוכבמבוסומIו
"ממטבת,יטוגזסיךיע~מו~'קורםי!מך,נכוך

ס tiע iגנמוסומסחעוכבמ~ימוסונמסרע::י
סזסירוזסובכבעחגכ~בכסרס~ומוסיףסיסמ~מ

גמומרמוסריגסימזקו iפו SSתחבומ~ב'יגוירו
עניף Pסיומע'פבמ~;יותייסרסוס~בכובס~ו

סרtמון::יוררכעיכיססוטויוחר .סממ,ן
גות S '~סנסז::יירחתזוגווגסמנעונ,סוסגיסס

נומרס Sרסממךנסירוסביגיסס·::יוכ~יסמכ~
סגרונסבס'.ונפירוסכוח S '~כורי~ךביס~מ

ווכחרסןכוכוחמ'ימווחז Sסמת~וככגוכו
כגביfנגווגתסיתס,ממגי:יעו~סכתעגוגי
fנגסיס'כורסמבכוזמחגכוממובתמבתכממרו

ג::יוזוכנסרכ iנבג"מגחכ!ג'ימס ~ jפ\ i" "פ~ i)Jו 5נ
ממררח nססתm-סניפכויסמפבוסתגירחס
 \,"וועגיסנמזעירמפר'סןככממחמסמפגי
וסוכעסךממררכיונכירממווגו'ועתסמ~מ

 :סטכמ)נמיחת
בקיפעוסקיסססיוסתגמיסבמיסהטעםי

וכורתיכוו~סססגרמסבכו~סככרימתחו
טסוי !'י Pכ,מחךוחגס .עו~.סכרימתמוסמעקרימחגמוכרור i~סוב::יססגגrרע{יכויסכבכגיכיסכריס iמס'ייו~רמוזבממכ{~ממומונריססיומססוכעבגומסגימיותרת
רמוגויךפfכרנכ::ירכגסכנכניניומכוריססו~גיסססיו jכמסספסוקססי'חמריורכג!ירוסנ,ס~כע~וברוכוורנםו!גיגכספגממרסחרבןfנמרסעתיוססגחו~סבגכומתסמסיגיס

 : 'וגןמסוסוסימסרגבוסגסכעיכיסס

חמישיפרקעומריןאין
סתוךולאשיח'סתרךלאויתפללארםיעמודלאתניאי

דבריםסתווולאראשקלותמותךולאשחוק
בנביאיםמצינושכזתורה.שלרברתמוךאלאבטליס

ודברישבחבדברידבריהםחוחמיואתשחיוחראשוני'

בדברישחתםמירמיהוחוץאלעזררבי.אמרנחמות
תחםנחמותבדבריחואעודיוחנורביאן/לתוכחות
ירסיהושהיהלפי •בבלתשקעככהנא)(יימיחואסר
בהס"קבחרבזיכולהסקדשביתעלומתנבאחוזר
שלבמפולחירמיחודבריחנהעד(שס)ח"ל •חתם

והכתיב •תוכחותבדבריחתםלאחתםמחריביו
ומגוגנוגשל.בחיילותיובשרלכלדראוווהיוסו)(ישעיה
(שס)מאסנתומאוסאםכיח)(איכחוהכתיבעסיקינזחיא

נפטרלאאליהו.אףמאסתנומאוסאםכיתחתהשיבנו
ויהיא)ב(מלכיסתורהשלדברמתוךאלאמאלישע

אחווארביכעסוקיזהיוובמהודברהלוךהולכיםחמה
אמרדאתמההיךעסוקיזהיובקן/שאמרזעיראברבי

עולםבכריאתאמרפזיוכיורחרביבםודכרח ) 1(יכיים
אמראיינודר'בריהיוךזר'נעשושמיםה'בדבריג)(חתל,סאמרדאתמההי:ועסוקי!היו

ארמיורבנז •ירושלי~לבעלדברומ)(ישעיהאמרדאתכמהעסוקיוהיוירושליםכנחמות
 :ונו'אשוסוסיאשרבבורנ,הא)ב(מרכיסאמרדאתמחחיךעסוקיוחיובמרכבח

הזהתפסוקיהאאללעולםגיוחנזרביבשםיסארביאחארבאמריעקברביחזקיחדי
1pP -Jfו f "., : רביביויסירבי •סלהיעקבאלהילנומשגבעכזנוצבאותה'סן)(תרחיםפיךמחוךוז
 :נ"( cמרככ,מ"{יםי~קועג :רג'ר ,,,רנ'מ:,יםינקועעייןב :'ג:םנר,וממומפםמי Cממירפקניוגמככניאיוסףיי,,,/ו./ r, 1 rPן/,ן,קן
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חמישיפרקכרכותירושלמהכותב.פירוש
כנכ"ננכfווםררחנכמםוסכוכככחוב·מענח 'מרסוכמםריכמוח 5ה' :(יפוכי)וכנככבםיסקר'ןfונבערךוםמוקמממעןכם"וfוקנבככיו"וממכמכקרבוכנרfו"כפייא

נכווררfוסנכנרמויוכות.נכונוםfויומיfופי'נכווחיוכפיקםו"נומרבכןכמוונומrו 5 ""וי" 5ר ,,:בכוויrו'נפניו"כקרב"ו"מנמ"כעינבמורrומכמורפיסוויס "Iובכומ,נ,ס
רע:רrר.צופותירמ"ונמבכקני"מסבוזכמיסנסיוחסחרססיחעוררוגיחמיוספסוקוסנר",ו dוכfומרנמסרוינווםרווככמכקרבוחקרינכיוכפםסכממרעניונמינססימ

 .וכקטותקבורעותמוס'קגוקסותגרעמחומסוכות Jסופות S.וח Pjכרווחףסקטות.וו.ססנובגווווכסכפסוסקרינכחיבועכיקרנןטסוחסוככחסוחחויסניסגפכיסכמינס
 .חמיוסכונסממכסגחות Sטיורק iמ·כfווח Sויונוכחפנבננסמיקןכ::יחפננ Iנ'טיסגוונסומעגס
וככמפיבוסיינונעונבנבומןמ::יחרבסותה'פר)(תוה.מוחבריאאמריוחנןרבשםאבהוריואבסחפנסביכסווכענרחוכיווםסייסכ:כסחנבימ

ומוסר,ררובכנוובעונסנבוfוסוכ"נוחייי ..יומחררססכיפ"פסוקופי'בבסכיכככfווכרח
רנסוכססכיס t"נמכמנfויסזכוfוומקרי"סרבבשםהחזקרב •בך_וטח Iאדםאשרצבואתןככורכנניוכסנמ"fוחיםרfונבכייב'I'נוכfוםר

 :('פימ) '"יננו 5 'מו"אבותינוואלהיאלהינוהןיפניךמרצוזיהיאבהוסחפנחכנומרבככיכס"ומ '"ביח נ'Iו"כו
כיכי:כו'רינ .ןכסור"מכrוסמקריבכאלויאהיוצאותהרעותהקשותצופותהמשעותשתצילנוובר'סב'ססזככור ,נ"סבfוסוסמכמסכיבסכ
כגומרוכסור:כבכיכססימוכפיחסונסו"כחס •לללמו Sנסוכפסוקורסירוכיסורני .כוסוסםויס
ננסכינחסנפסכמיסכיוכסור·וסנעיוחטונ •םעובאשות ,המרתטסומח Sכמססומזכסקוס:כבכורינסמר,םעכ
"כססו" .וכפי'יטונסנחנפסכניכוכוססי"כאילובבהכ"נהתטפללדן,שעיאבשייפנחסאיריאענוכסףסוס 'וספי"ורסוחונחיככסיוחנתי
 :פירבירוסנ"'וגנעינ .יימרבמי,סמחפנניביאוםן)כאשרמ"ט(ישיעהפריירההמנמקריבונמןופירוסוסומוגכנטכfומרfומר"ררספי'

ררססנפי נ'I,"ירפ" .יביI'נוכfוסרןכגכסםה Iליין:יילייו'נ,סיכריסםביוימיסבגכםרסfו 5נמ נ'ti1י'י
ןכסורנככיסמכמ"fוחיסרI'נכככייינfווכfכסרוואבריי.רהתבטהורבכההמאתשראבב'סfכרסכיכנכררקיוקוס·סנ"תוכפורצעדי

כנומר .סכ:כחםב'חססוI'נס'ניחסוI'נכומצויהואאיכןאבהמצאוהןרשונה)אבהו(שםרןבשםככויונורI'נוי:וגכונסבגכניגיכעןןכקמב'י'ינמ 5יו
ססוככור:ככגיסכfוסוס"כסrכבסכיכסמפגחהואהיכוקרובבהיוותקראוהו)ן(שם •ובב"מבבכ"ניחמססוfונםסייובפרזכנגכינוח:כבגנירכיוכג

ומימיעקנ) Iע'(נעניכוסוסטויסונריסייל I'"יי 11 11סגומ·ננסכיננסכיכחומננעונססנניכעכיני
וי. Sמסומ:איכן(יפי")סימנענמממסמכחמעזרארבבצח",ורבאמר .; bובבנבבכקרובעונמיסמעניניסעסקנסוסנורןיחענ:כסבמ
סמרזכנומבfוס'עיכימקוסרנכנכויווטעמאמאיגבםעלעומד'היהסשאאלאעודולא :סחפכסנניחייסרסוכפסובופוםיככיסרק

fונמ .יI'נוחו 5נממקוסמימרסיfוך .כינור •ישפוטאלהיםבקרבאליבעדתנצאלהיםפכ)(להת,םסננ,ננמ'ניככ:כורווסמבורימינ{םע.עזז
ימכרךסכינמוסורסססכימיובניכנסיינוילל " 1'"ילמכרברו,מוערורנקרמוםסנמענסוכמוב

וכוכי 5כ .מיובכבכ,ינקרוב:וומאיכו :ןכפיםפנהכנסצירךנבה_נכבס l'זהבארמחסדארבכ 5וס 'tסגתמו:ונוכרמרוכיימיבענפירוסו
גיגמסחו:ומחfומרומס(יפימ)בינקוןכסוfולישומעאדםאשריח)(משו,טעםמהדלותתמשניירfויווו 5רמסםכfכמריםילקנו:ו:וסכםrכקקיו

רמיו·נקוונגנמרססמ Sכמסס'וכסכנונומרויפ.מזוזותדלתיולאדלותתי •יוםוסדלותתיעללשקודנורןספסזכסכfוס 5נורןסנח 5פי'וססנfו . 'ונו
כמנו~ומס Cס .עוודלא :בעכותסמוכסרייילסנמס י:iסככ ~כ"וי,סיעסיסוכעסועחסמח ~יור

נעיתנ Sנמנ:ויססגמוכרבנןענעווכו iמ~סי~מוצאכ(וסם)תמובכתמהכוהעאםמזוזתאונרניסקרסכמונכrופנ~יןסיוrוסנגנתעבי:וס
בי",בנ:ומפננ.ןמ::יממספיגכוססיסנמקוסfוננ Hלבהכהולךשהואזהאמרהוובארב •חייסמצאמכרכרגסוכמסרברגכנממפננסנסיוחומכיכמ
וסוfויספוןכבקרבסכיביס tiרר'יםפוןכfונסיסנרדפהונדעהו)(הושעטעםסהיוולרגאתהלקליךצמעיין:נוסנוrמווככנסממומסססייסוםיגכוומיר
ז:iסובמסןכפבחורססעוסקיומררםומבבחייליילן Iלסרוסמסעניוענמונקיוורבכוברכיסרבייב

סמורסבמקוסכ"סמעוכמי 'וf .מנסיססומומהמעאקךהךצרוצאאוכשחה~זו.דעתכייררנfוזכנ 'ומפיסבוע;וונכנסקני:ו
 :"סס)(פכיfונ~יסנקרנסומססוסמסן.ןפ ;תספורצעידעתהכי )(איוביטעםסטומ~סחנכסגעגסמומרונועמרנרוגפימס
ונמותטניכטיעורכנומריבחות·מטנילפניסעומדומתפללשהיהדוסאבזרח bעעליונמאריןיבובfומוכרוחמנסרקמחיכםסייממרסנמ Iכיו

כון .ו~חוחיוכחינספח'ינ fSויבכמוו וf~,לילוימיכןפירוט,וססוכ~וכרסוחרסיכןזכנסכויר
סגןובtומ", .מסt)גי D (רניס{סוןמוווותתפות. .ת~הפסקאושווה_כחר?רוכאfויססוניוו'נגגנ .נרתק :בירוסנמיסוכגר

רכסfוכחנסיפיממכג .סרfו'ז:iרביגופייסחורופיעלומוטלתמחכרבךאותוומצאווהלכובמנור:ומנימ,ן:ויומנfו,מבגכנ,ס:ורופfויס
 .עסורסרנחממזי .מיירירנמומנ'רנמיכמלחכרבךלוואויחברברשבשכולאדםלואויאמרוסמנייסנ,נסמםיrווrוכנונס,ני:וס,נוםס

יעמרוסנfווקממר .:וככסחביתסנוfוחחחברבראדהדיועסקיה.ומהסאבןר"חאתשנשךס"קביססעכיווסנפסטסfוחםובו"ס .כוחמו
מוכססמי:ו!חוךיככוס ftiוגמבעורסויחפננ

חיממוכןנסחפננ~כ:כסחניחחוךסיכ:כוסדנקדיסחברבראואיוטייתברבראו;למיאקדיסנשאבראיונשאלברנכיתהותכד
מסחעגחעמודמגנסיימויפרנסנונריסממהאסעלייבאלהואמרטתהרגלארביתלמידיוליהאמרו •מ~יתנשאברלמיא

נכככטממכויןסוימגמססנסחפגנוו Sמ:ו'ללל
וfוית .מוווחונI'נםזוזות :מונזינפ;יסרנמחתתסעייזהקב"הבאריזערב-איצחקרןמארשתיהרגאםהבתפמתכווזבישהיה
נו"רויסנינמסחו:וfומרנזיוrו'ווייקנחר :ויושיעםישמעשועתםואתה !tיע~יראיורצוזקמה)(להת,םשנאמרמהלקייםרגליוכפות

 .מוזו:ומיגfוסמורסםנכית,מי"ררטוrוגנמיאבאברחייארבילעולםחייםםשמגירידתכךלעולםחייםהמתיםשחתייתכשםיב
הם :רנסכונריסנ,:ו"וקיכמיבנ'ככרקימונדהע(שם)לפניוונחיהיקימנוהש,~ישיביוסמיומיסיחיינוו)(ך\וסעהדאמזלהשמע

ססמ Sיitמחייס·וס"וכח Sממ, S"וכיrונכןכחינ
זסמיסר~סמוכררנסבנרריסכככיססכיג:ומותשביהתשביאליהוויאמר ) 1 '(מיאכתיב :מוצאובכווכשחרהןאתלדעתנרדפה
:צריךססכנורומתמ 5 "ונfוככ:וכיכםבfואמרברכיהרןדברילפיאםכיומ.רטלהאלההשניםיהיהאסהןחיאחאבאלגלעד

וייוזנרננ·וי~סיכמכנומר .רבניומחנסקנלובשמעהמטרעלאמרוחרנאו 'yנשמעהמטרעלוכיןהטלעלביןאמרחדורבנזיסארן
נררפס.רפס"'כרופסונרגכסןכגכסםה :נבסיכנ

קימעמ.ללהךרז:ס:וורוף"ס"ע:ו 5"רו jו pנלךיח)(שםהדאמולונשמעלאפלהועללובשמעהמטרעל.ס"דלובשמעלאהטלועל
וכסוסעויו 5ייספרנעוס:וfוס:ויסנזכמכמונfוזכהורתאיכולינשמעהמטרעלוונובהטלעלביוומ"ד Iוגומטרואנתהאחאבאלוהראה

נ~כינסעוכירתמו 5בעמרמסי:וי:וירוזמס ti.איתכולוהותרמכללושהותרנדרמימראדרעיהסבריןנתוחמארןאמרטלשלנדרו
חייסבסוכיסירירחכך :כמסמנורווכססיכ

נחמייחנסמיסנבורחר"גכווכ:וכי .נעונסלאדחפזיבויודהאזורוגוןאלהיהןויאמהןאלויקראין)(שםצרפיתשלבכנהמימךדבעי
סמקרfומןכגומר:וימ·ייונ:ושםע ::ומחיסרפאהרופאאדונילוואמרצלוחזרבנוצענפיוצאאכשהעסרופאשלנרתקושגנב

מיווכיסימייגו ,'וrוכ:גוסוסססוקסוסוכעכוסו~
 , , :ממקמ"בימוכי cמיענקיע'נמ' 9 'ויקרמסיי,וכרו'רפסc:ינכסוינייקממוכ'נננירככותנ : ('מ :Iימ,';;פיכ כI\~('איוסףיו

כסרחובוכרופסוכועסנתריסוכחינונו :תמוכ",,ימכתכסיסי~יi'ןננ
גrוקננ .נו:נשסעככוכבססנמחווי Sמוגוכו

רנרכסוכנמפיגוגיססיקוםנכגי .ניסגמסמפמנוגכfוגיסור Sוכעונfו"fוחרוכיפריךוחעכיתפיק .נוגסמע '1 <ן.)לנ:יעיווכנוכסרססגיס,מוחןיסי:וסנמכותקייסרנריו
כרון·כוחראיכו :סגיסנמוrוןמפינור 5מיענמטנסי"fונfו .וכגביכסכוירונמ .ייטרהאתנ :fומיד{"יככרמונמייסוסני Cווכרנרכסנוכנוני:ורריסופריו .מחינמגוכי
סתורנמטרזיזבוחרוגיןו .וכגו:וומרמכננוחו 5קססומררכדרטננונו"יריו 5:ויסונמימר.:סנריוייקוןכס Cעיה·אדר :מטרוfוחנסרקכיממרו 5וססכמכסי ' I''מי
 .בסfוננמ{םזורמס .כווע Sגפני,,,ם .וסוןכfו Sכסיומנממירורקfונfוו .בכונכ Sכסfו 5יומכפכו :סויגןרייווכמטיקסנסותרfוומניסופסrויס.רrופ 5סנ:נכנהנטנכמי

י יוףסעז

*' 
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מפררמסתכסייתסjבגמס:רחמר I 'מי:: .כס'סמ'כ' 'בוערט::י::יסכמותמ'כ'ב'מטכ'מתפקר'סוארעא :וגו'ר pומ ~ p'ס'סמסס'מ'מ~'סוסכjבבעממרמ'רורסמעjבס י::'י::

סכמjב~תכסחרתכסיית::יטגמ::י 'בי:: I.סמ' ~גי:: 'כ'ע~::יכרמ::יר p::ימ~'ר'רתכמט~תססומופקר'סרפמ·ס Iקרר" 1סססמת'סתפ'~רפמ·סומרזרקרמספ'ס~פיטתפ~'ס'
jבוסססגמוכככגררגס::יחו~רסככגר י::חו'י::עסחבמ Iממ'מכ~וככרועחב~ח'ספ~~'ר'רח •~סו~רןמפ~~עו~ס ס'י::'בעכררור Ciספ'רו .'~רוחופ~iל :fווחסחפ~סנמרו
ומגס Ciמורגוב~ח'מ'ר'עחכוכנכנסנורט::יוממח'סממ'::יסקבי::יפנ 'ר'עכנממרורמוכעכ'ז וח,,~'פכ~וררטוטטסמ~מניוכפ'בבירגררר'טמטחע'במברסס וf,"ר .וfי::ו
ס::יjבכסהכפססקמנ·:רוסכוכרסמנכ'פסוכרמ' .גננככומף . 'ר:כסנעבתר':רוכתיב :מרזכ

סחמ'ורח "I:רכ!כמר:ר Ciכנעונס::ימפורסמחרפואותמינישכלהנרתסאתוהחזרלדא"לכניאתכמ'מוכע'כק"ממכעוכס Iג::ימח:רוסנוע::י
כמממרככחבומכר::יססנמככ'רכעורתמ·כ::יליל " I .גר'ברייתיקי :כ'כ"::ירכרח'כמג'רזממ IIק

~רמרז'~ררןתפככו,'ררס·רוסכוססמווחואחחקכאמרכדכנדאתמרפאואניכונתוניו I.כרפר'ק'מרעסג'נמחכתסרמ ' Pריית'
jבכככס,מ'ס::ימססכ~סערסיוjבענ'נ'jב~נכיפבטלליואלאחייםחמתים iשאיטלשלנררווחתרלךכר'ממתנת מ'י::ומחנ::י .כוג'קם 'י::תזfו

כוככ"כ'רכמםרר::יככ::ינכמררח tו::יס'~רוח .,חייםחמתיםשאיזצרפית.ומניושלבנחאת Jחמריואניjבנמ ~פי::כו Iנחכמר'פר'יירתכננ,כרמר
מוסנחמכרססורעע~'ססננג'ןרנכו::י'סכרח Iרמללללנמכר::יסכחח'ררניימ'ק'מחר'כמ ,וti ;f ·~רר S'ע

ננשוססכחח'·ו:ר'סוו 'ח'ממחוח IIכס:רסנח::ייקומוותינכמתיךיחיוכו)('שע'הדכתיביובטאאנוכחחי~מ::יפננוכחחיונייחי~'כויכחמי::י
פרםחכתחכחרמ Iנכ ' 1::ירימסגחכמס:ררמ י:: Iרפאיםוארץטלדאורותטלכיעפרשוכניורננוהקיצו I(קרככונחרור'כונכמ Ciכרימכמחכחfוכמ

ררקים Sנוריססכסרממר Iסרמכ'רסכימררמרח •תפליטתפסדיהוארעאאררעייאתנחוםא"ר •תפיל .יקו::יכמאשר :ומזופכ~ומפגיע· :::ינכדס)
סrיכמיר'ס:~כנעסיררס S:רקססגחיכפ'ונסרר' 1לjבמיזפס'פfוקמי~מfו'רמ~" .מיסכתנפת
דכמחנרנ~טוסחנכרסרמ'כיס·סרנכמובולתיהשעשהכשעחקישרישבשם iחנייכפריעקברביjבמםברכתכנ::יגיכ'כ~מרררמ.ס:חיכעכידסנרר

~fורו"וגפממכומחפטפjבסיסברנוכיספי'וו::ימכניוטלזזשאינילונשבעת'רצוניזקנדאברחםס:רסג'כסמפכימר .סכוס~מרוס IIכקנכסקרם
זפ" .ננרסחונוקותונפיוכמסכימסיסונמ(שם)בתריהוכתיבילדותדטללד )'ק(תהל,םמ"טלעולם :)"יפי(ס Ciכתור:רנעוסקיסוננrורח"כעינסס

 .'חירמוכקנוסזורנוסוקכוטרוע Ciגמוסרעחלללללל I::יחור::י Jמ,ו:רמכיחיוכמימרנfוו .בצנעא
חרניירנרומנכפסוקרסיי Iכוכו Iמנ Ciוסמנכזויהבשםעואאדותד(ואיזיינחם.אוהנשבעכמקוסי::ייססכמחנמ .כמוכרסחכמכקכיח

עניגםתרנןסכמוכ'סנגסכרכרחחעסקומכואעפ"כהכלוהשחרותהילדותכי )א'(קלהתכמד"אמגמ::י·כעוכסוכע'ס 5ואתנגכ(יפימ):מפורסס
תרעיםי::ו'רס~כ::וכעומקעסקסjבמורכ::וורונתתיוברייתיקיפוי iביחורהרוילרותך).אמרטללךכסכ'נוחכמרווכמווו'jבמסכ'ו:רסוינר(פימ)

 :דרו Iניס'מרנמוכרילי ]ל[)'(לומוחסוסוכריסחחrכסכמפן :נוויופכ
נכיסמ~סספיררסיסכככווכזוכ"jבכראוייר iתוכז)(בראש'חוותנתבתמנהאביחםאנרהםסםםומתווfו<רמר .ק'י''יחרור"סו .עיכיו
ימונ::יגרמסכפרונזכועחוגנס::יפטוק{סוןנחמניכרשמואלאוורוגו'.השמיםמטלהאלהיםלדו::יככח:רסכנונס~סוןרמ"ח ~עיכיורמוו::יייןכ
סיור:רגמוכפסועסוווכור'סס Ciספטוקרעיםומעשיםעבירותליריבאיושישראלבשעחfויחסרנורגיחכמוסניכיכסממנכ Ci 'סננ

מ~סמיכןיסכמיסנויכקנסון Ciכנחמרזו Iנסויוסירכיכגוואחדזוהלהזמביאיזוהםנעצריםהגשמים(קרכזקממי:רסגנ Iכנכ'מ{fבנעי"ו{ימוח
יסספסוזכסוףרכפי' 'ס~ממרח::ימסגנתסכפסל • 11 'יפזיינוססמרסומכעתירוו' 5רסערס).וקרמסיק

ספםרקככמוקיסר'פירםובפ'מ'בוףכפיווססכ' ,חטאבליורריםשמיםוחגבעדםמפגיעוחואליליחגrכפס::וכסכיfוס .i:יברריםסכמחביויתכtנ
 'י::בtנמויבכפ!:וררוסמר"ר"מדכנרורמקרסו 'וtמאתכטלח)(ס'כחטעםמהבריחבזכותיודראינוותומ::וסספרמתרופי'סתוח::ועינ'ורtנרחסו
מסכ'כסקווססברכת'ברמרס Sררמת:רfוכריייחלרלאלאישיקוהלאאשרעשכעליכרביביםחjבכמ(פנינfורמ,כססרבסנ'זבע"ז::י:וjבב Iנע'

 \ \ממ \ \'כזורר::י:רוכ::י:ריסטניןכמרר"חמגומר :.)Ciר:מ
ריגס fSויכסעניךכ{וכונחייח'נפכיו{ומר .. Jחגווערו Jסגוון:רוגי::יווות Jזגסיר J ••אדםלבניכת Ciכ{חמוסמוזfב 5יו ו::יו::וכרוחו'"מחוךער

נכרכיטנוחינככמ{פכיוונסמוננסחפנ{עוולאבבהכ"נלמורועהיבהיאכרותחבריתיוחנואירסכfומרנכ::י{קייס .מז:גיערסנממנין'כfוין
מסכ·ונ:כיגר~כנרוססקונכחימסנכייגיתי Iענתנייתאיוחנורכיאמרמשכחהראכמהרהחסו::ירחסכחסעי'ספ"חמירחסנסכמסנתס

פ'ורjביסמנס'ממררנכב .מסבורבtנמככrכ'·ליי ,רנfוסערבסבעטקיjב'פעסערכסוכרורככר
סחרמוסמכי::ונדוי::וסעביובבטובחיחrכווניסבמהרהלאבצינעאמורןהיגעחיאכרותהבריתנופכתכרסחו::ו'חס .ברנתי::ו:חותבנרחב Iיrכ

 I.אמרצרמהצנועיםואתיא)(סשו,טעםמהמשכחהוארוכיס:עוגוייכנבו::וסבחסומוסוסכrכסמעכיו
ולייל ,סוסעססכםמחי(רבי .גו'רסגוrיחססיחולית

תחנומארמשכח.אמרהואמנהרהאהספרמתודהגדהומדהכרותחתכרוחנור :רנני Jס::ינ'מrויכזוממר •מוחוסומרח
ראואשרהדבריםאתתשכחד)פז(וכר'םטעמאומאימשכחהואבמהרהלאתלמודוחסוברוחינ::יטוור::וfכc;ומרסמו Sכע Ciמרנ' Ciתנרבח,

ידע.לקייםלאוהואדשבתאמתחומאלברליחנפיקהויiכגיובאורייתאמנהגיאעיניד:ריל .ספחיסכיכבוראבוגווכ:ר:גסוכןזוינ:רמJfר
כאוריי'מנהגיהויישמעאלרכיכייודורכיתמידתשגהכאהכתהח)(סשל,שנאמרמה :סכוסנומנוסר fIופחיס Ciכיכבסיס

 "~ •ייי ,סfורורנס'ג'וזס::ירקסמזככסכסכלע·יד
גולתךהארביתלמיריוליהאמרןלהמורהראוחכינאמיניהשדעתגולתיוהותסגין::וסרח S::ומ .ות S::ימנוסיח'ררערומבוח::ו:

ארםשלשפתותיועשואםריבוולאמרלח:בזחירארשיעתאההיאוליתלחםאמרשריעח Iמ'בכבסס"כיסו::יכוכותומעסררתתרומרת
שלוםשפתיםניבבוראבז)(ישעיהשנאמרטעםמהתפלתושנשמעהמבושריהאנתיבהס'מכריוחסכרtנ:רממגכfוחסמזויריסססומיז
 • Iיסוננר'יגנפרקכסוףווכננתייכן .נfוןגננחרז

 :ורפאתיוהואמרולקרובלרחוקשלום(יפי"כוומונכ{יןוחו Sמיח :Iכע Ciכורןנומ,ן
רריפ •גר'ומנומוגנוחעולם :סערס)ור",כז
ששיפרקטכרכיןכיצדכחכוחrונfוקר'!ברמתמוכככומסספובסmובמס
לללומי{ו{ 1פוי'ויו Sכוסמסקיברכ Iככע':כ::ווס עדמעלהעולם iמוםכגחנחנהכהויושביתבואהומחארץלח'כר)(חוה,םכתיבירס 3::ופרכז ."מכוסיtנככקווםרסניפיrונסכ::ו
אשרהזרעהמלאהתקדשפזככ)(רבר'םכתיבראבהו.אוורהמצוהלושיתירוריך Sר"רסכסריע fIוסרזוס,רפתוקםר"נרfור

רביחזקיהרביברכה.פדיונוומהוככרםעשויומלואוכולוהעולםהכרםובתואתתזרעוק:ריע).וכבננינ('יככוח 5::ומ''7!כיוכ::ופר.וז·זנכסו
ללקוריס::יגרסnrכיכחגrככסמ::י:גפכיfוגנ עליךבלטובתיאתהאדניה'אמרתטז)(תלה·םקישבו jשמעור'בשםאכיורביירמיה.::יגוונסנרגוחמנמ .ני:גנכיבנכיגרסוחונמח

טוכתיאנימכלהעליךכלטוכתיד"א •אכלתמשלךכאילוככיכולוכרכתאםאכלתכרסכמועניריירסנמטרוגוכירסזגוריוככ~רמס
סי;יס'~קו\כ , :פ'ר Cר'נרוגחחןפoממ~יורףנלוגחן"ןכנכור Iמפוח'\כג : י"{דףנרכומעייוב :ח Wממק{למן ,~~'{י\ןכאיוסףירסשבססבפרירכררמ"ר . Iפוירריו 5סוכפי

 :'ז Pרמרמזכיסספפסס'ימרכrכנ .וסכרכסוrכ 5סככומכומר
נמפיכ· Iפרערכככקוסמסככקכ(P:רכוסססררמת

 ,"כפטועסווובוורב:ר'ממרחופי' .מrו Iג~פע( '" כ~, .מגנתמסןנגמנוכב'כול :ופיעוןרפ'רזמסכוסכסברגסנרמוריססמןכומססוכקוסווי 5גוויססfכc;כרמכבק
·כםמגכrו'מסנ·גמנו::יןמס::יייפכוס{ויק Iנסמגוניוסונ!"' Iמ,נכרע{יךנ{סונ!"'{ו{ומרזוגונסכמחוע{סכרגחו::יייוכחחסמכוינ:ר'fומרתמסו:ריק ,יסרמנככס.תעס
מסכומp::ירנסכומ::יס'סמ(מוכוכסכ·'ק Iכסמע~יופונחי Iמ·גמכןני:ר::יוסמע!ר::ימת:רfוכוינ:ר'גסממרחו::ויקיסרמככככטחסקכיסרברי:ריfוכס'נכfירחמממר'רכרפסיס
כברמרפםעבי,-כבפרכrכ' .p::ירכסעבסנוכ!ררס"כרמת::וtנכו'נס'fומותחסר::ייק .יפוחבבככסז.סקכיסברורסו" 'ו::נfומותו::ולוס·ובםיננרפךפונחיtנכיבמלח : 6וס

ון wיו{ ,

~ 



ז ~ rPע~וותשייעששירפקכרגבותירושלמיוכהבת"!(זtיור
 "יfינרDם . Dן',מונוכתיימב~סיכ~ 6סחתסכני::ךנ~ס ''"!כוסכ~ימרכ~ס;"סין I#ס ?p~כזררס)וימרספסקכןיטיונכר .חחסס'כמfוסר 'ס~ברכססגתגסילחfכ{נסס
כפגויסגרfו!:וסeכתט 'Gככיס bסמכנ Xiמסוס .גגיפךסוגתימגימכ~ספי'סיסעניךייכfויגנניסובחיכככנומריכו'ן.ןיבחינךיממריסממתסוfוגינס'מfנרת

D כP יj ומרכויספרוסיסגנ'כוןטמןב~וכrויןfוסכוכ .ב~נכ~גפי'מ~מסכפתסניןספרפוfיווסוח כ,,~מזורS מומS וסיו .סS רק .סמיכטמכוננ5גוסכמגוחןמ·גגומ
Xבמורכככוןפטבויחfוכימנכסמנור eזוסו .נמכריסגככנכוסנוסוכתסוקtימfכגכ :סטוונתגכנכ~יךיבוכונרסטבובוס!ררינככו

!רונסrוfו Sכרן Sיופוי Nוסoוססכנומגןכי::ונספיfו~סמס'בירוסכמינחיב fיtנרrבאtנחי
נוכויסיסנכריכממךכfוינfורךרקסוכף Jמחטונותכליבללועליךבלנתי Iוטאחר.דברבגופךJגנןכרפקמנכגיןססימנפיכמןכןנtכתיו

 6נזבסמןכמוומנריךגנוןפ"כיויוככע .כרי rמללליכסןכככמרחסיפIכקXניחי"fויסכפIכקי,נס
 ·כמכריס"כוכככעיסיספוסכתJגיסכוסיסשאינייךעבמחואחא ב"(אמר •יךעבואווככIכיףגחמכסיכזססכיכן.ןנכס f1וt;כנו]ב'רפק
וכ'וכסיונתכניבללןמ"ס:כJגיתונוייסיףסוt)(ארבש'חכמד"אמבלעדיךם Cחעוקעלטובחנמיאסכמוס Sיח':יסומ jסכייסנכעכנ Pמחייסימ

מגמסמדשןימריוסטוכוחנכיחערכי .יכככו •וכוןידואתאישיירםולאובלעדיךנככיומסורססיחסמכיכסנןמסויכfככוכ Iיב
ו:בומיטנירתסכגכוספיוחרמיסיפ·כוחבב~וכס •לללי 'סמכחךסומכממכרכייבןרומסכעוכס
עכ·ן·וכיפזויטחוסןכבווחגכנככיןיובכווברסאושעיאא"ריהעברךאוסרהכזומצהאנתיחעכרעכנכרמסמככוכ Iכrוכfויח Sמננכסעוכר

נכומרנו'·מכימאשיני :' Pיכוכמכ'ככרריסיונהא"רחןנאץברךובוצע ).(רהת,םשםעלנכרךכחrוייכסרינכרומכנתנןfנכמוח 5מ
םכגיכסט~)וחסיסט.~מזוריסמחטכזס Sטכ)וחמלוחייבחואדמיםבסוףאבל Iבתחלדתימאחדאספריטכסכסברחfווחוסוfו t:iכסורות Iכפכיויח'

וכסיכסחכfוסכמפי'כוס.מו rרסfויכ'יסיססיfויייןfויןומומרס rענזויכקיוIכ'ורכינכרממגו
נתגוסנסמיסכעניןיחפכחורטיחוככ·~עיכסאיזאומריוסירכ •מצוחרחעבזאאמרונחרכינברךכמימגינסקייסימפי'עכירסיס Sמ

סעוכססיכירווכיrוסכססריך 5ססעיכסאלהיו)וכסרכרבז(יירקאאילארביאמר •עבירהמצוהסכרךכ"סמכככ Iסננמסענירססעכרפימע

בירוסכנוי~יחח ~~~'~ו;ח~זו~:ס Sמתבייחמצות:איבןלאוואםמצותהזעשיתזכ'tנבותזאםהפצות ;~רס~:;~ ~~ר: ~:~;ו~,,~;יק~ר~גחמ~;~ז
ח 5ק ,.,,וךסכפיגמןוסובח .ומ~סחיפתשיעיפרמדרsואה· .סחנינסעכסברךכברנחיוס Sמוער~סנס Iייג

 ·ס'גחזכרךע Sוביססעל :סקירסנכמממר J Iכ~יף 'טחפיומי"יfומרוזס 5ייוכךכקמ,כמורבי
ע 5ונכ~.כמו '" rנמוונכרךבrןכטפירוטיבאליזשלמאמיעבדאזליז;תז Iיוורבייוחנןרכייטרכיסכסוריחוחככסוז 5מכככמסגממריגרךכfו

חפורססקממרוכמס 5מככחנוקס·יסחע 5כ .ללייעבירכינמוס Sמכססחכיככוסיף;:;כחזונס
יfגנ .גיוררונחמ .נככיכככרךמסורב"ככואשכוחזאתרחדוןע •מארררתאקרגככמגרכיןסח'ןסיכר"כספקימנחן .כככ
 ·בןרע Sכורסוי .סגסכי!כרנחיריחכעיחהאבירוהנוראהכנורהגדולהאלראמרחלזבאוכמנחrוכסכמכוככסכךס iג"מ·סורנור

בונור,וסככסכסכ fגבtבסימסכממועכמנרןססןחלהוסיףרשותלךאיןלו.אמרואותוושיתרווהאמיץססגיססיוסרחיוגככסtביגריוסרחנ .כrכוף
סכחחועגסמיגסס 5מברגחחפיכןחנח .כחו fנ Iלסבימחססמrורנכיממיר'ןוסמוסר'ן .נזבריו
רכמסניוןנימוזסוימס'וח Sמקיוסעכמנמבשםהונארב •בברכותחס,מיםשטבעומטבעע,יעייןגרךע 5יוככ r"פIכוקכנוריירזויס

ימ 5כמוכרכח .:בחתהלכ rבע{ייייס 5סמכחומצינולאכחשגיאאנוחומ"לאשדי )לז(א'וברבסי"רמבנוIכפרטיסרחכפIכקיכמקימי
ססר.ככיךזויינ""ייןכרכמfוכ~ .ס 5 "ימכ'נחחיסופר(שם)/י Iרבשמאבחורביחסב/חו.שלוגבורתו :מrורוזמסיפיס

'נס rמטקגחסנוטחייכסומוימיסכמנכנכרלל Iלנןכעיחמפסר"יס . 'כווכמוחכיןכלאיט
 ·וס Sמעכירס:איןכרךוככעכבככחיגוומוםפראדםנאאםעיבו~.ישניאמראםאדברכיווססיסנמסנימו::יסfומוגסו Sמנמו~פרפ

ענירס'וס Sמ:איןח S 'נמס Sמחיבויויוחפי'רשב//בכתל,םמזהעולם.אמ'בלעפהקנ//השלגבורותיוסכוfורנבמכגןוימנמסגימסומחססrכקפ
וגרכי .גן'יח Sס":אלחמ S 'ס Sמrויבוןיויימללימאביזא//רוחנירככוזאביחגנורותימללמי )קוירעגוגכומלנמומכיןככחמ"חיפסי'כומר
 :וס Sמעכ'רסמ,ןסממרכיסיכוסל •ןרכעונמייעגונמfוכנכזוסגימסכומוומי
{ן:ביסנז:נכיחסגוכ .טכמ)ומינככךאזליזיטךסח)(שםבצורנכוריאכפר : Iיעקתרגםחגבורוחכי"רוכוןועיי .מגעחכיכןעיוכוכרחוכrוו
fוJרמכעירוככגןסטוכריסעייריחכחכומשתוקא.ביןכדכולאםמאציוזאלחיסתחלחדומיחונמיבוכרמונזוימנכערךחסיססםס~סכ·גת tט

שויתקי :זכ'כסריכסfוכדממרז rכסמחו Sימ :פגמהבהשמשבחכלטימילדליתלמרגליתמסיחמככערךנפטוןכיחןכסו Sמפי'פ'סמ
fונfו •סחכפסע Sכfוממוחוספסיי\ iכfווחוחי'ללןלדיות :גירו I~סכריךומיןפסוןכס IכיעכמוIיו

"נסרטתעווtביtבחוקמוחונחרוסחפ~סו~חמרנראווהותאכמהאישמר ~אהטועיזגושאכונכרךמפיכוח[כרנוימיסנעריךוכינוי.פי' tכ
·ג~סיוכ'רבסכסר;בסכוח :)מי(פבחיחריסושאלולכושואליזאתםוליא//להעולםאתגססורסומווכוככביןסססמניחפי'rוסטנס]
ניססיףtרוחכוכס)ויןיכפיג!"סיגי ר"',,כו rחראשוניםלימיםנאשאלכיי)(רכרשנא'אדה//ראתבס~מיזכמרבנ·חמטכ JJגtיח'י'י\יח'טכמ'ו
ובוכחרן,זוויכו Sמחנ"'ס:לאטוככןגכמוככעעניילל .מ,כס,נס Wכ t:iככ rייכר'כו~ר"יססימח

נס'יי")וזי)ויכמיכt·ככחיםס,fוסקכיס.סככאזכתכזאחארץעאדםיםראכראו.אשרוגוכטגסממיסטיזון:נומככננקכוחסמIכפ'ק'ז
 o ,"",וfמוכמכ'ורגו'סfוכוטחיןכמסמוכ Sמעא/ילהארז·עלאדםאלחים~.ראאשרהיוסלמזאלאמיגסיסי)וטימ)ובסוכתגיזסססנייןפיבמסכימ

)וורlוסכמורכפ~מנמיססוככעוכמטכעוויק)וונילהואמראלהים.נראשית Iבר~א)והכתינ(בראשיתכסכמיוסממריןכו)ונןסבעינסנורכבנגערנח
מסין)ועיפכסנמןכככרכיגןייססמ"מ"ר //ילל"כומריססיוסמיכ,וrוכרימ"נגון 'ופי .יח']

 ,," Sמעכrווס)ו,כ .סנוריסכעומקיורויסמכאשמ.אמררבראאאכתיאיזכתינברוא~ספר ~"יסנfומייססמומכרניינס .כנסיס
 :(יפי")יזכ!כ)ונוכמכוכיסכנחירכריסמהאוחוושאלו.חזרובצידזתותשוהטועיזשפקרויעסעמוזוIכייססנימסטי,ניסוו'עמננככנ

כ·סרריסכסיםרפייזכ'·חנורכיכיהיסיפרויבראול IIאכדמותונבצלמנודםנעשהדכתי/(שס)אחז :מכרוח'נס 5סרוכחפעמיסהכריי
fוסס,ייכרריגומרבסכינניטכזויכיסופריליי'לילסככימניח :tסככנרוניוכעסכ,רעראייכ

כעקריסיספי'יוננעני ' Iנכנכטותחיטחמרבראוא.אכאזבכתזאמם .בחאדם.אתםחאסtביב 1 "נוכנןמזווררךסגרמסטכפי jנ'י
ג)וסכמי 'י~ .ס'נונרוחימנכמיסעוכס:חןיכקו\וע"גי'דףסכ:יזר'וע"חז" Sג"קגגכ'וע"ופרקחכסירי!:כ"'אייסףיד"סוכעס iחכןכנןממתחסנוסכ"י'יןס"נמ,ר'

 ·חסכrווגנכ:;וס"יעסיןכנ~יייס'גונרוחכמככפ'בץנ :יחזף"ג'כספ"ח. cמ ,,,רמסכיס\וע 'כזנר""ח: ,,,רזנ:יכיסממחכנכמיומוחמפכותנחכ"יריוכיס-יכתוגרך
רמוי)ויןכיפנךננומחנספריסןככמיוחין :יזנ cגרמסזריכקוע .פ'גרגסזגריס .ח'מכוקסיססומ;סבחקיזכחי tטזוומס .~::רכס
יוננ,וrוכיריו"ומכ titiסוכגוס 1 '"ומכריfוגי ~'''ו·סי''נוזטחיקוכמסמכ)ומרעחוכספרוכטמ::רזוכיףנפיגוס :tמסרמממורסיוחרטגיס::רסfונסגיככסזיממר)וחיכ~כיזמורנט

'ייורסכעסוקרס"וכחסנחוננכסס"עחסי)ויח'כזוו Jtiגסיפורפי' כf~וf.'סנוכר,חנמננטסיח
ככורויי'ככנימירוממפרסfוכיןר'ירכ ·'סכונרותימנכמימכיורכיאיריי'י\יע):ככי(יפ"נבןריחייס"זייעינסכינוכריתיויסיפירסוייייו..מ 'יחחסכחיסי)ו "ניורך Sסג~
כיכקסס~מי'ירייגככנסיסיףרטותנוכ flוי tiגמריעי'!ר' 'פי .רכ'יעקכ:חרגםמ)'(יפכח Iכמח:יכחוככחיע tiנכיוכנסומכיבוכרוזי'ינ"נכטיוכנסוממו Sגעסיסקכס'

חססני(ססתייtיןך{חסכסורמיסךכיסייכו .נוריסנסרוכתטנמחיקס tiססימססממגיסככרמ.פי'מסחוקחוןכנ)וס"מניסרור Sככנמנוימרכסחסנסיי"יסכךמפסוק
ונכיסגכרךנסIב)ו,ןכ"רבכיוחיס Iו .חיר'י\ tiבייחרמסיסחסכחןוכנן .גוכנכסכמיךוכחניס tiירחס .יחיריסכrויס tiכ iנסיס~~ותגניחנעכיננח'בהיך ttiט"חתרחסכתך;!יח

 :(יפי")גןומיכןכערכסכס Sקסוכחכיסנערנספגס,יסכוךנךססיסנומרסיפכrוכסכככנמענחס
;!יוופססו)ווסכס)ווכר)וויכונינכומרסרמטון'חיסמחוtבfונו:לכירטויוחנ'רמ,כמיג"סופיפנסורמיחנוסמוךכמקרמוחכפיזויגחיסעו~ס·מתנרמומ~וסוחכמהכ

ננס ti::רןכעיתרכפיכססוססיב .רביס j~סומנסיסכוחיכ .מ~סיסכרמיח tiכרמרדנזתיב : )(פונמיינוכ jי tסרמכחיססזכרגרחפסיקפ"מימ)י(יפוכרמ,יסיינמס
'יכר)ו:אלא(חחיכ)מגוו 1 '"כעניוייףסfכווגיכןנכרניס Iכtביככ'ממנסיסונסוזסעו~ס.כרמrומרסמ{מיסימירין P ~כרfו ,'ת" .ס'במ~fופו q 'סחנ,רחוכנמונר'ן Sסיס

~{סס
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רtנמןרtנןטב"t:יבריותטרבייכפסררעתיזוסברמקיסייט~עייסברימחיןכנעט:יימספרס"גמיויtנ . י:t'ר:יי:tג<ימיסנימו 5בטיt:ייי'וכוירכיס'י .נמו Sכ:ירtנסtנחמנ::ייס
גמסייחרקנ::ייחרמרכןגניונרגניוכררמננמממריוחרנגרנז::ירנרמסי"'יימיינכעס::ירניסנסרזנרמרנרנמ::ימיסמקנכ::י.רחית :(מחיג)סרtנספנטזור,רכזוומס נ',
, S נמעס:יריממרנרמרר::ייננרר'נמוכS ממפרןכיביויעחנ:יירחמ,~רח .מוסמןככרמחיחיח : )גי(מחרומרחינמיt: רנגןננסכרחm נמ,רכיקi:tחנוכt:i סמרחנרנרירכחרit. 

רממכרחגפימנוקגחןרנכ' .רסמנרכחססרר::יסככמגפימוח t:iכקח~וןגחונרמטרגסאיאחמנס:גנרמרופין Sפרורגמיודרנמממחנע S"מיונעוחיו· Sמחמחויקמחחי,
בוג::יבגיזמרמן 'פיגןfוומכfוומררסניימ::יןכנו::י t:iכמיfוטסב~מהונורחימ Sנ::יר .נמ,ט
 .נסרכסמכ::יכגפיגפונ,ססירחממות t:iסןרגלאלותלמידיולוארמו •כצלומחאדםאתאלחיםמ,ט·ננמימתונורח Sנסרריממנמטסממוסמרס
 'יחרוממוחוןיככע י::קזוייוחר::ייו'נ 'כ~ו::יסמנ::יללל::יינומנמ .סגיכ::יסחיףבנינטכי::יס'יספרו'י'

ו::יררניוחמעייסנסt:ימגנ"דנ~פריטט~ימשעברחו.אמרמשיבאתחמהנובקנהדחית'ינ~,סמנכדחיבמזסחם :סנתפ!עייס tiJlכ
רן Sי:יי .נרדנקיסימנימגסינרונבעכי!.מאדםחאדםמזנבראת.ווחהחעפרמזנבראאדםנ,ס י::יי:: 'י::מנ~,סמנוממרמכופני'כ . 'וכ

מנבנכייסרוניטחיןמחורטחחטיבס~ססיבאשחבלאלאישאפשראיכדמורנגובצלמנוואילךיאלי:בסמיממוגנi:tריירחב'חייס:יספיפ
חנבערןחנכספוןכחחוסוחכי 'יחכמרחו Sעללללסמוחכ'כרמרכיכמסמיטמ . 'גרנקג::יוחיח
רןנינטין~וח t:iסעיוכומרמפטררח t:iסקוראבשניהםאפשרואיאישאבאשחאפשרואידננר::יעררנפגיונ t:iמגיתןרנח !י::מחחו,חמר

עיניתנגנררנחונסוניחיח t:iפר' ::ו' t:iגמימרככ)שע t(ירדכתיבאזחמחואותוושאלווחזרושכינח.ו::::ירמנסססיi:tב t:iניר •נטחן t:i 'יא :(מחיג)
בכניח'במממ,וומחסוים::יכנימ,סיענוניסיודעיםהםל IIאיודערן,אה'אלהיםאלה'אלהיםאל::ירדרכס::ימווז~יגמימרנרינ::יר::ירמחגככ
םמנt:יביזמוינםוקמיניקיטונסעוימוחבס'תלמידיולואמרוכתיביודעהואאלאכאוכתיבאיוחומיסגננממר(יפיח).ורננוויt:יחימריסגנ

בממרסמייחוח::יי)וחםנרח::יכרן . 'נוםניםיחמיוחרחממסנ::ימורנחענמור::ינרויס
כסרד::יימ::יקורכ::ירןני t:iכירקרינרחמיכיכבנלחסאמרמשיבאתחמחלנובקנהדחיתלאלורבי::יימכוז .גר "רבמויכסגררfבמויכ::י
מכוקיסע(יגיסIכנכחסIככנריגי! Sחןכ t:iמןכ Sעחכקירסבסילייוסדאמרכאינישהםאחדשםששלתן{ת t:iממסרחטוסח{בזר:יר t:iרכרומIכו 'יחכטמרחיו

 'ורבריסמחרימר"יסרחייסררפומסרבIכ t:iגמואלב)(התליםדכתיבמחואותוושאלוחזרו •אגוסטוס .סגבורסכרכממסכח::יר)ורחכסיס .סח'7!כונכ
ימנסכ 1 'חי::עומרמ::יןמוחגניעג .רניסמכ::ייגרבסס .סרחמיסכרנממטנחסרמרס'
ומרסמ'נסמחי Sומ 'וגו iממ"ו::יי"יסנספתיוכתיבויקראודברווכיא"לאר,יזויקראדברהןאלהים :ק)יי:: I(כו,מרכםעתיכפימזורגנרענמיסיrיב
ומנת!::יעמוריממיועומרכיננכסכככסרביתלמידיוא"ל •ארזויקראדבראלאכתיבאיוכאוקימוסמי .נדיס'מנ::ייסמנ 'גווס~נוחזרו

ו::מנמי 'ררר Sיסי 'ירכממיין י:tיר::וקננחפנתילללללגמ,כםנחנמירייממרונפיגן .מסתעינברימס
כמי('!חכנכחנמיויסכססיבחנוקוחכחטנורחשםשתושא"משיבאתחמהנוובקנחית mואורנכססומ 'פיןכיןקמרכיופגניזמרמגרןרקממר

זר::ירחקחכויטfוAlנוחחעיפחחחובס t:iנחיו.חזרוארכיטקטיזבנייןאומניןדאמרכאינישהםאחדמכ::ירחסכ'יורסח;וחכסיסססכיטבחi:tריס
 :כ::יחריןרין Sרחיןנעיכימנרחרקדושיםאלהיםכיכי)יהןזעע(דכתיבמהואותוושאלוחכגי .ס,ככעטוח::ייוככחעכגיכויורוומרוח
ללבודלמיללללסמ::ורנטרןוס' .יחמיזחדיףמנטוןומנסיס וריאיתיהאמרוהוא.קנאאחואאאכאןכתיבאיןהמהקדושיםא"חואיקרוסיס.פי'תקווסומיכיכננ:קדוש::י::וויות

ארמר •רקושותמיביבכלהואקדושיצחקרבי.אמרמשיבאתהמהולנובקנהדחית·סכבנסקיוםותגל 'י:t{מטt:יומוקוסוח(מי
בדקושח.שחיפתויישובובקדושחדבורובקדושהדרכואה l/הקבאחארביבשםיודןרבי .בקירטכמררגמורIכי :נקווססכוסכירגיו
אלהים )עז(להת,םדכתיבבקדושהדרכובקדושהואדירנוראאלהים •בקדושהזרועונפרו::רן Sסדנח~חנ::ויס .כ,רמגחינכמירכסי

לל-'"ל :מ)י(יפ jקיימיכסדחיס t:iוקווחכסיסוחקרח היםא)סזבקדושה(זעסשבו.מובקדשכימ ' 7איכותה)םחזעס(כקדושה.הילוכודרכךבקדשםסמיIכ::יקורנחקרורכtנ.וס"גומיגי"כקריב
t:i מ,גסSm כרכוחIנחנtבקדושהזרועו.שחיפתבקדשודבראלהים )קח(שםברקושה.דבורוקדשוכסאעלישבככיס'קרברויע::ומ,כוח

 •בקדשנאדרכומכהימ(שמות!פי)בקדושהואדיר.נוראקדשוזרועאתהןחשף )נבישעיה(רחוקטנרמספיע 6סגקירבסמקומיחיקורחיד.כו
נמפנתסמעכ ,יעג .מרומיסנכנ::י'סויוססגיכח
כהןל Uאאליוקרוביםאלהיםלואשרגדולגוימי )ווברים(דכתיבאהומהואותוושאלוחזרו Jנמ'::ומסימגמוסלו f5וקרובi:יומגמ~וסנוםמ

לאלורביתלמידיו.א"לאליוקראנובכלאלאכאוכתיב iאליהםאיקראנובכלאלחינונקירמ,ו Sמfו Sמונמיב't:יitסגיכסכנ cנמירו.ו,t:ימ
יהודהרבבשםפנחסדא"רקריבותמיניבכלקרוב/ל Iאמשיב.אתהמהלנובקנהדחיתמנרחטמיחחrוכוירחטר::ימקרסכבנ)וכומר
לל·::יפססחסכוחיב .בח,ז::ימ~יח:כאדםחכ,ך כתףעישאוהו )סןיוrעיה(מ"טרוחקהאאואינהקרובהנראיתככוכביםעבודתסמוןבר :ןכסחורספ::יפי'ככון .כי"'ן:כפחחכזןמני
 ,מצרוחיושיעוולאישמעולאשלמותעדצועקוחואבביתעומאלוהודברוסףונו'יסבלוחומנסיסנוומטרבסמטיפין'ו'נ::יארמבא

iYת'מהלךלרקיעועדהארזמזלוידא"רממנוקרובואיורחוקנראהה l/הקבאבלמיכיכנלנקורמ,וקרוב 'ס::ימלייקיוביס
1 

 •שנה
לללללסנ::יסיבריסר'גנומר Jסיט'י'קממרקריבוח ברכיחורקיע.וא"ררקיעכוכזשנחק/ת/רקיעשועביושנהת/וקךמהרקיעומרקיע,מןגמס::יסזכרנמזר::יייןכ .יי Sוסקרובסיס
כמהישרה.ראהמניווט"ושנהת//קמהלךדזך,יותטלפיאףסמוקהאבארןבשםחלבוור'חסידתרמן .גחמו'עססמרמן .גירנ::יmר,ס

ה tlוהקבבלחישהומתפללהעמודאחריועומדנ IIלבהכנכנסואדםמעולומגבוההואו! t:iבכפי' .פסרון :ןחוינ- t:iרכמפר .גכךיחנ
לללללגמרויןונגריסןחוסכעומכיןרומי אישמע·חוקינעותשפתיחרקבהשיאא)וחנההיאמדברתע(תושנא/מאזיזאתתפ :ן)י::וסר(מר~ףמחרבעכיןסזפרקניפ'

כאדםיעטוףכילעניתפלהיבו)חתל,ם(שנאןבריותיוכל iוכ •תפלתחאתהקבן/הוהאזיזעימריכ·מעניומק"סמכיfוינביןחבןנתפס
לאזז:כמפהלבריותיוקרובשחואקרובאלוהןליש.וכישומעוהואחבירובאזזהמסיחמ Sיוt:ירי .גרזכונעל::יתופסימירינו 5נ::יכו

ביתך.בןתנפסלואמרופטרון.לוישב"ןשיטיוד/בחארמיצחקרןבשםיודורכינא .:יר"כיסמייבגחוינד Sכ::ינירו lוfו' iנייו
ייעינר 5נסירגנטעו"ןניעדמרמכינדחומר

.אמרועליומקייםאנילהםאמרלדוויוצאחואהריאילעליומקייםאנילהםאמרח S 'גינזיז·חבניווכסו t:iכווח ' Sמכ'מרפיר~ין
פרעהמחרבמשהאתהצילה IIהקבאבלפטרונוואיכ!חואחיכולתלותיוצאחואחרילובי"מי!סזגנמיומוIכוויכונכמרטככרנחנוח

פרעהמפנימשחויברחב)שם(כתיבינאירבי.אמרפרעהמרחבויצילנייח)(שמותחה//דני·רסמנגרחמזנכרוזכנב',פא'~ר :ינד Sנס
רכממרימרי Sגמג'ןוסיומססכחספסנכרסfוזכר

תאלדת,יזחייבומשהתאפרעהשתפסבשעח.אלאהמלכותמולברוחלב"וגאפשרמ,ןנרחמפכי::ו': Vסגמווסמסנרמfו::ויסנסער::ימ
צוארוזחחשזצואררכמגדלז)שיר(ונשברהח//דמ'זtחשלצוארומעלדזך,רבוקהתראשוננמימייבשחעסחפסרפעt:ימתמססרכ/·רמו::ו

עלמשהשלצוארומעלהרחבשנתזאלאעודולאאביתררביאמר.רבימשחשלחחנ::ורברדיבקםכרתיג.·נ~רנומט::ירינסקמת
 t1מניוסיסבי"וי Sמסיס י:: t:iוממסמגו .מט::י

 •בדך,נוקוסתנירהצילליפערהחמרבויצילני )יחשןוכת(הה"דודרוגתוקוסנתירושלצוארו:וקחת.מנטו!'בס"ףגרט::ירכ::יוממרדס Iכ.נסרגו
 : 'ו 'יוחייינ"פרנ;ודונים fI"o;ורנrי:rnרג : 'דור",,,\כ"וח :Eנ"וכרנ:ידנריסב :נן,,,סכר\כ"סוחאיוסףירגנמוגייועוכ'·סזכרבידpת.נסריכ: .vקרחס'

קדת.י :מפני::יסמםסדנזכרים 6::ירדגנזכפןוכ
י.ןרי\ייחסיוSרfיול Y :זססנרכגמומרי sםמי סבf:;Iו Sכמםכיכועיירי. 'i"ככייכנגכיi'מ 7ניוfpו'גכם;ו {םט)וייfו:זהםכימחרמיסמעrיםוחחםעגגדנמונבריחונןרס J '~ורנ.מ"
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שיעיפרקתם.רכותירושלמי חיוסףעץיוףסעץ
מגסןו ti ~ י::י~דיוי1רס. tiעיפ~ ~יממ~מגס·ספיגוסו ~ימ~וע~י1רסומ::י ~ימ .~כופ"גוס'סנתירי.נכ~יו:ק~נט1רו~מניממפכי~'גיס ti~·ומ ti~מ tiטסומסמכוו tiימו::ייוחיססגר\ףנכ

ט::יוח Iמ :וכ~ Pנכמונכסיגוס~fופימנכיגו::יו Pפגי~ודיפי'מן . Pךיומקידפך"~מכככו :~יון)ף P(ככו::יככמויכיסמתכיוסייס::ימוקרו!:וטר::ימוקרו"ןרימיןי (eכ 'פי
 . 'רככמועיבדא :כ!:מירמ rכגכ~ך'נכ ':מ 'י::~סמיככרכ!:ככוסכקרמ .י::יכ::יקככת~::יייכי~כי·בי P י::יי::פרנכ::יממרגכנכזריחגי 'י::~חוורי!:וקרחיתירח .ייכי~:'יחהך

מ::י ~יחחמך·יס PP ~גיסיריס jייעימוו::יי::יוגריס pח~כ!:מי י::יי::::(חמו ~ Pגמימנכ!:::ייכי P ;סיק~::(פסנכומ::י ~יוקמ(::יס .כנ::(ר~כויקוכפינכ~יוקרא :~ויוקממ~מ .'~~נכ::י
~עגןךמ~כסוגריס ~יממ~גסוגריס. ~ימ . ןמ::(ככ(::יס '(::(מככן .::יוממפרנכ::יור::י Sמכי נרי::ג::(

 'י'ר~ P;ורי Pרימ~גמ.וf'סגמפטייהותוכו::ימג::יאכי!רשע.ר'לצדיiלכופרבא)משר(- Iעלימראברכיהר'~ת 5 י::ס~מ::יך::י::ייfוכךכי .יסנכריק r ~ 5וגג
ס(::מוכ::יונז:מימ,תח Pוקוכיכ Jכמי::י 5קי::ינ!:וןלן' J'לןחמ1רייגיפיר::יטנכטיג1רן::יכימדיק 5 י::

 Jטסו~כ'~ייןכמ~מודקמ~מו . ~יסקכט~כטמו •תתחיורשעויבאץנחמצרה-יק Iציא)(שםיועקראנכ~ס1רמו~ייך J 5 'ךי::ככךתמת 5ס'סחומינפי

פייוסמו 'כIריק 5ומ:וןימוסכר:ורחיסכררכיומשהכדמותלהוונדמהירדך iמלאקפראברתני.מוריקסחסיג~מגיריק Sמוסתמייחגהיז::י
 :כרמ~תווגננכס::יס 'י::כססיס 6סגקרב//ליהושערבי.אמרמשהוברחה'המלאאתותפסו~פיי~וכריך,גו י::ג:(::כגר~סמיח 1 טי::cמ;ם'
יןוגיסמ~::ייס~ווח!:רכ::יח .י::כארמכגי "" ,.יפי .וככויקונכ~יןממכוןרב .כמזור

פרוסיסרכ'מקמקריכיחגכ~מיכיוממר'כןשלוזאו..,לוסכלנעשופרעהלפנמשהשבאבשעהיגר Pס::יקיס 'י::כנךי::(ךטעככממפגיהככר iמגו'י
פינכ~ ףמ::(::יקייהותרוכיגגמיגתס::יומ::יממךהואהיכזלאילמיז.אמר iסומיומהזחרשיומה!אילמיזגמ~זרס 5מדיק 5זר::יכע:ין .מס::יכיעזמפן
יקוז~מפעככיסכמ::יפעסממיפעסיקימו::יו ti •שומעי!היוולאלחרשיזאמרוים.מדהיוולאמשהןי:אל~ומוקכוכ~ור 5סמ'1רחמיוע tiיויכח
ככמיגתס::יומגית tiו::י .~::יסתוכידקיונמ~מכסל , ,~::ירמוחוכיכן 'י:: י:: tוע . '"מרסיוווכ::ין

וfכיו Sע~::ימינכrכסנגיפיע P :!::יקיימסזמןמשהאמרשהקב//ההוא •רואיזיו jjולאלסומי!אמרעורמומרסמוהנסיסוסמי י::'נכרגיוכ י:::!מ~
פתמוספתעכיככתמנ::י~קירמוירככסי::יסכמקמתתמזוגו/אלםישוםמיאוארם~~פהשםמיי)שזנות(כ::יייח::יכ~חו 1~נכג'וחי::יגמ·כחי י::~י'קממי

כרננכרקכקרומפ:מ,~וומ,ןנכ~יוכסנג::יכמנו Iאלהכהןי)הה//ר(ירבים •קאים ~אנליתוהכאלך :';ס י::וי::סומיןמו !'::(רמוכ~סמומ~מינגו~ס
כרגנכ~ימ 5וכמקריכ::יומקוסמג~ י::ז~ל::יל::יקכס'יי::יכסע::י . י:: t~מ::ימככרס::יר"הוא

 י::יכקססמיכסי'~נכיכסיככגכככז"ומ,! .;::יומאוחרישיטהיצחקר'בשם'יודז •יואקראנובכככפיע::ייימ י:::!ככו::יי::יריס 5נככסימווי י:: 5רו
מייריךת::יס . tסמוככו::ימיכ iככ ~' 5כ::יקרכואמרכ!כיתךנתפסהרילואומריםפטרו!לוישב"ומ1רוכי י::יסקכ~וממיכטפומתיס t::ימכקומן
כיומופגמ, י::יי:: "יוממ::יג~יכ 5 י::~ 'י::כירכ~תיאמרלידו!יוצאהואהריא//ל •י~ייומתמייםאניהריכרכדפ::ינכךגימט::יממיכ'ממ .::ימכסיסכנ

" e) יונכתגכר::יכמ י::יסקכנוו::יסיכ . ,,,מיןI ריכתמ"'יוגגח .וכתמ~::ילליווrפ'סמעסווכןנכ
 :~ע:ותקרוכ י::ימפנינע rי~קיותפגמיסמ,ןהואהריו.אומריםיועטר.~קייםאניהרילהםגמווגו'מנסוגס~מוספ::י ס:!~::יומסמכי

ייטרימס::יומכפנ:ו'מז-ס 5וכ::י • iפנאשכחהקב//האבל •פטרונווהיכןהוא=ןהילמיםמושלךו::יתסס rככגסכימתפרנכ::יכמכונסיסנכ!:יחי
ס::יומכנכיי .וכ'כי::יייrר Sריי :כייחרמיחיכ)(יוכחאומרהואהרי •הדגהמעייונהאתהצילנך sמנכימךמנימי!תמ tו::י,נך sנ::יןנ 5מנכמותי
פתמנכנס::יומומססיוסינכנורון pנ::יסיימ Sל ,קרמגך .כגוועוכיייסךשדרך :נתמי::י
-ימיו Sעננכונית::יחרב .מ 5יוססומעךירו 5מיצחקרכיבשםיוד!רכי •יונהאתויק~םדגהויאמרמ'ה ,:tמ'ככועויי::י:מ~ tמ'~מככיסי 5כככורג
מיתוןמנממסר'יי::י:שלאו::יורנתוו::יס~לואומריםפטרו!לוישב//והרייייאוחבשיטהאמר 'יס tכממימיג iסי"ייססנעי~~יפ .ךיךי'י

ר::ינגסיי 'י::ס::ייחיק~מיוכידמי .סימסהואחתתיויא//להרימתמייםהרינייתך.א//~ i:כזנתפסבפסוקמחז-'י Pפ'ממיך::יIכתמקממר .מק-5
טריכימותוי::ר'כיממס'גמירג::יוסנמנו 5ממ Iנכי(!מסי::יומ .מו Sנככסכינוגי'מ~::ייוכ 'י::גככי

מממרי,ובו Pר'רמנ t 'ככנן::יי'יכמגי::ירככמושלךהואהרי ל//א.מתקייםעליוניהלירון~רזנ.יוצאפגיו~סומריייועכו::יבבככמוסו::ימו 'Iי\רכ
כמ::י 'י::נכזרוסתח~::ימסמעמ~fו .סגי י::יי::כןהצילאינוהקבה.אכלפטרונוכןוההואהיכןלאשכ::יכיממ::ימכמגיסמfכוניגי::יסנכ Sסיתככככבכי

נככמרכס י::יי::סגנרפימנכמ"גו 'י::ססכוינסואמרנבוכדנצרג)ענההה//ד(רניאלהיאשש!מכבלחמו//עלאו:ינכדרךכמ tiכערונ::י~יןמו .~~יותפ~תו
~סרב .ימרו Sכמרנססנט::יסנמן :tכמווחרו S'י /ל::ימ~fוכיסנרוניס::יספינגניימכ.מעו~מנמיכמנ

"מןכ;ןפררוכרמ t 'מנך י::יי::נמגיבו::יכייווד!בשם.רוגונגוועבדמישךדרךשההוזדיאבריך :מחריסוכ~מכיס pיכו .מיע 'פיינני'חך
ווכתמימייסמזוייסו::י::ייו '~ו~כי .~כמריוכו'פטרו!לוישב//והריאוחרייטה !t ~כהאמריצחקרן::ייומ"ס:נוופגעוטניימס~ממתיומחמתה.

 :וכימ::י) י::פ~~ודניאלאתהצילהמכן/האכליךלחיותמושהוארדויעדסגנ::יסממי .מת::ימיסנ .fותמןמך iמ
D סרי::יו::ירומייסמוסגס::יי::יופ"כיסpכבכרב .וJ לI יעורגי~בכ:ין .כז::יו::ימ::ינכגיןיכיכךלל::

מ::ימנמ~ייימיכי'י::נמסכורומנת rו::יוסגראכיהמחשהיאו)(שם/רההאריותמגובעסעומומזנ::ימחינכךנומככרו~ו fSוכמו
מ. Sכויינקיייומ 5ס'מימ::יורגיוגנ~נ'בכקכסנכורכ//וריריהמשוםאמריודןרביכב :וגוןאריותאפוםפננכגיכימכוכ::ינימ •רס rכעו'יי::יוךיסמנו

וס p,מגי pימ .נגמונכניג::ימ::יסככיסונרימחפתאוםאצלונכנסאינוצרהלואתאםפרטו!לוישנרכממרמת::י~מי~וומנכיןכמומבי::יררי

שמאחצירךפתחעלעומדפלוניאישאומרוהואביתולבןאוולעוקוראפטרוונשלפחתועללוועומדבאאלא
ליאלאלגבריאלולאלמיכאללאיצווחלאצרהא-דםעלבאתאםכ!אינההואכרוךהקרושאבל •מניחוושמאמכניסו
מחמתאעיילרהוהברבהוהעובדאפנחסרביאמר •ימלטה/כשםיקראאשרכלג)(יואלהה//רמירלועונהואנייצווח

אימתיערליהאמריזלגכיהאתוברמשאופנינארסופיינוסבזןןול'~מראתרמאזמןליהאמריןרומאיכיה.פגעיורטבריא
אמרדסופיינוס.לזאמראת.רמאזמזליהואמרינןיהודאיבחדפגעינןליrך,אמרי!למה.לוואמריהודאיאלי!עםמקייםאת
נתלהשהואמיניצולכב/ו'תנלהשהואמי.ומהעבדתו!יאותלוזאמר •יתיהפנינןליהדיולו.אמרוליהעבדתי!ומהלוז

והוהאלכסנדרוסשמיהדהוהארכו!כחדהוהעובדאאלכסנדריא//ר •ימלטה'בשםיקראאשרכלהה//דכ//שלאכהקב//ה
הואכיושלכשמוששמומיאם.ומהאלכסנדריאהפנהאלכסנררוםא//לאלכסנדרוסשמךהמא//ללטסיםחדדייןקאים

 :ימלטח'בשםיקראאשרכלהה"דעאכן/והואנרוךהקדו:.י~שלכשמוששמומי •ניצול
בשראמרזעיראר'כשםפנחס.רביחנילאיברתנחוםר/בשםוחדאזעיר:~רביבשםחדא •דתתיכהאמרפנסחרכיכג

מהכלאלאכ!אינוהקב//ה.אבללימטרחאדקא rפלאשכחאומרא,הוביותרעליוהטריחאםפטרו!לוישודם
אמרנחילאיברתנחוםרכיבשםפנחס.רבייכלכלךוהואיהבךהןעלהשל(תלח,סכה)הה//דמקבלךהואעליומטריחשאת

עלחרבאעברתנפקדהואעדליהדצווחעד •פטרונושלחצרופתעלאותוותפסושונאיםוכאיפטרוןלוישכיו
ממונאלהיםויסיתםעזרורר,'יהושפטויזעקיח)כי(דהרכתיכארםחרכיהושפטאתהצילהקב/האכליתיהוקטלתקדליה
אלעזר'רבשםאבהוורניאכהודר'כריהזעיראר'כך :ממנוהיםויסיםתהראשתחוךאלאחסרהיהשלאמלמד
אלאלזהזהעני!מהרכיוגו'וארץשמיםעושה(שם)רתכיהיכ lכרמהוגוןנעזרויעקבשאלאשריקמו)(רהתס

ב//ו . , . 
למר )~~רנ'(

• 
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קרןוסייקפכי מ~~גי~וכוייומי~יועיממי i~מעפסיקי~י~מין~מםפיוראכח~כוו~ומגיומוזטמיסעוס~~ומו~ווקק~ככrו~וכריסמג~י~ 5מוטעווו~מימרוכעי
וסוו '~טסמת ו~~~יממוכ ~~עמ~ Pמ~עסמקיטו ~י~קכנכ~טכממומכימוכנכמיןכ~ןגןמין pכ~ס·מסומסווכיסנמרזכמיסממ~ככ~כי~יוגנכסומסרומוןסמיססכרמ

מניגסרמסכו::וו::וס::וכrיומוםרגפימ S 'פיו::וומומננכקוןויוסוסמיסמוזנכנ : iמפרגיות~ןוסוסיווס~מיתוגוס 'וכוומנוגומגית Dי·ככינאפרכיא : )מי D '(ויכ
גינס::וסיסומנמכננככויימינכנכוקומסכמיכסכגננגינסוטיפןכיסיטייסונמונכיס ו::יסמט·סנכןתיפס:וביכשחקנןכיונכינש·קיומיייכיתי::וככ~::וכגיפ::ווכןמלטור. Pקןזמו
קיןירסו~ססוככסכקויתסנכ~יכו::וכנכנכנסגנפימסיכקוכ .נכנינ::וימפורנכגי:ונכיכימגנ
כו~ :tרמ .גורנומ 'ככמ~קסוועו .~מ~וגתשולטואינואחרנאפרכיאשולטפטרוןלוישו Hב::ופוונככותסס iטסיימקיסכגנגנימו .יסמ

מ;כיויווקרמסת~נ~כמוסנ~ססכססמסיויסללפיועוכתס Pמיז ti::רמיס iכיסמ (' Sנכ~יממוו::ו::
מוויניסגותומסוכסיוטכיסנירסיכ iס'ובנטשווטורקוומוקתימאאפי'אחרתבארפכיא :ע)יוקסמי(יפסמס iממף ~ Pכיכ .~מס
ממוגיכוי::ווסיףמו ti::וכ::ונכסו~גנ::וסגיכסביםשולטה l/הקבאבל •ביםשולטשמאביבשהיר P~ע Pובגמונפי .גו'קרוכנויובו'נכח

ינכסיסימנסקומסבמ::ונכסמגיכיינכסיכמייתרהאשמזוביבשההמיםמזביםומצילביבשהושולט·גןכויגפר.ונגןנככיגסקוונוכומנוס
יתגןנמיינכיממיגמנכןפסיקממגסמןקוינוללנכמוט::וסנומרגנווימי!כיריוסיטומ~~::ויות

מממוטיסמוסופי::ומנכזיר pfJמו::וכומ::וגפייובהאת.הציפרעהמחרבמשהאתשהציהוא .כ::וס(גפיו ('י::ומ::ויסינכידיוס 5סק ו::מיוס
ו~ 'י Dיסווגיוסכתיי,ןטמטכתי.ומס::וסיי •האשמכבשןועזריהמישאלחנניה •הרגהממעי ו:: I·י(גנידימסי(מנקיוכתסיו::ומ I 'גט

כמומריסובמממירfוטווסוק Dכטורסומססומוארץשמיםעושהקמי)(תהליםהה/'ראריותמגובודניאלמקכ~וג~ומי .כומודה :סתמוות::וגככמ
וסכיסמ~~וורניככיככנווווטממרוניל .נןמחקרכפלו :מגס ·פוםופולוס :כקרוכ

ימ~ Pויו Pמויגתמ~ח~מנכ~סככחוגכ~גנכיסו :וגו'בםאשרכואתהיםאתסמגספנוכיובמומרומנעכסנדונססתונסניר
::וממת(מ::ונממטיניס::ויוטנוורי::וסגויסהואאםקרובלוישב"ואמרלקישבזשמעוזר'אכח~~יותכקטמומסמוכט~ומו::וייכונ!יכקמת

מ::וג(ימיובי'יג(יגוסיוטימודתדודיכנכוד •נוכופרעביהואואם •בומורההואעשיר ':כןרןיכסיימויידינככיגר
טרככיכי Jגיו::וכיתכניןכסכrיר::ודווניככי(גסללללווממןדריסייסי 'ר .תידוכיסמכמסכו

ומגווכת~גכוי~~עירירוסניסכחוןעומוותבירירהבתוביזישראואפיאאכזאיבוהקב//האביפירוסתקימ.(כיכ::ומסגיסינכדתיר::ו
נכיןקווס~יוסונסמענסובנירופניסככנוקבב)שם(טעםומהורעיאחיאותןקוראהואהתחתונהסססין Dגתיוכו Pטכת'ובמף~ויוי~וקרמ

ווע,~כמקוסנ~חפננובכטיסענוובס~גיחודםבשר/ל Iורשבאחאור'אבוןר' •ורעיאחילמעןרמנוכנרסמומיקנח~ימנכפיןובנוריס
ויקרמגכומתיקעס Pומגיכומגרססמקג~תפלזההזאומרהואפולוסופוסהיהאםקרובלוישספוןנעונסמנמ .עניסןנמורגרירי,רמט

דידניתמספ!;ככהיתסמ::ווגסירמ::ו 'ו::סמו :וכומיכגועיכיןעיףמו::מובוס .בכס
סמ(ווכיכ::וימ Pכנכ::וכטונמפניסמתסימסקרוביםישראללכלקוראה IIהקב.אבללזמתקרב Pיו'ומיונכרני .גי'מימתןוכיקכ::ואם
ע(~פכיויסתפ~(ו 'מ::וטמכוכירירוט(יסט(וסחמיריולכלתהלהלעמוקרזוירםקמח)(שםהר,"ר .ןממתורתתוכיסימ(טגתינד'נכותמיככןממ

עמטוייוסוביכמיומוסכיחככ'ןגיירוס~יסט~וסללכמניחיטרמ(ככסתכמ(ט::ומסכדייי::וופי'
ומכפרט::י~מיסfונומפירכויסטוכיסוגריס :קרובועםישראבני~כוי~מוjכטכמכקנת~מ~מ::ומ~וט::וכ::וקיי
ויממימוחסכררוככיגחוטוכסובכורסנססבריוסירביאמר )ככיר(משאמךוקנהכיתבוואלכוריממטמחננמפטרגיטמננגור~·נכרטיסנממ
ו::וריכיגמרמוכתיןט~ו::וכמיןכ~וס P י~,עליהןתבוהאלבפיךותרהרברינתישנואםבוןגדממכ 'וגפי .גי'מדריר:tיחיה :מ)ייפ(

יוסיממיס::וסיסומ(ג(ככמעןגימנטימכסלעו~ס~יסוונטכסעו~~טסיסכורןכמטמומנ
יככסדיוייזכ::וככווככמכינןטכוסכממדכר::ובזרקבהאםזעיראא'/ראמךזקנהכיתבוזאטעםמהכדרןעוכ::ו ו::יו::וסכ::וjככ::וככמכמ . hממרכסכ::ו

::וממtכנירוגו' 'ו::ניתנמעןנחתימתוממימרריךשהיהאלקבהשעשהכשםוגוררהאומתךעמורכ!(,גונסי(סיסרמכמת(טמיעני( Cנמיתמ
וככסףמתחוסיסרמנמ,סגנטי::וי~jכרמויהאישועלה )אא(שמואיהה"דרגליםלפעמיישראלאת : 'יגי::ויככתיסככןממדמ,סיי::ו'ימסימ::וגrוינ
גמ,רעסכגוו,~יסיסכממכנסכימ jגככ' ,מעייויייט .מעיווס~ומסמיJכוענ::ור'הה
מוגכתט~ימנמעןרק.סוורניגכיתכגווטסיחס :וגו'מעירוההואמכנ .תמידפ~ית~~ומווקמעירומניסעפס
ככרכימו~ועונמנקט~ט::יסכית~סיומנתןמסרסר'ב)קיטיםרתורתך(תההפרולהןלעשותעתכזטכסטכגנחמיוממ;וסיחסנמיחענ"ורר

כססנמוJכימיימיןסכיככיסדניימגנייוסגיסבשםחלקיהלעשות.ר'עתותרתךהפרוקראי :מ)ייפ(וג~עינמוסס Jכורעניס~יס
יסיוורסיממי !נככעמ,ךו::וימקייס- Iדיוענ 11 "'עםכחןר'תנדנכ .וכ'קרמ,מסרס Jכתרניכז

::ומעכותסיוגחמנסרמסמפ'וחפ . ,י :t ר::דכריהרפוטמבריתמפרזהתיותרתוהעושהסימוזרסתורסד'ן::ופרמ(י::ויתירתוססיופיויטי
ימוומסגכככמניסיסווד Pחייכמו~tוי~מכיודאתראיתאםאומרר'זt-ב"ילה'.נתילעשותעתותרתך 'כס(נכסיתנכתככסיס::וגרככנכ::ורנזווזו::וקרינ

ווווכרייסווענסורוממרמפורררקוהחתזקמאר)עמורךת,ורך,(יריהןמןשנתיאשוהבריותתiכממכת!ייבינוככריJכיעקכ).עוועי!נע~(
סיו::וכמסגיסו~פסוקיס .ג·ריסמכמוטמממיותרתךהפרומווטשכרבולםמקבלואתה(מאר)בהטנוכריונפרוטיייורסכסיור . ,יבריוקממר

 :יתטממרגמוממריסונרי ,מפרוסהרי :מ)י D '(נסוקנכייחיכמורכי
סספדיחפימע .ממו'קכ::וגי Iתנואלכורמכנשיובשעהאומרהיההזקזלה"הלללעשותעתטכיוסטעוחכגנגס~ינעטנרירמנמ .כריח

חממירכיסמ(ו::ויככיסינככןנ iנפ'מוובכיסאםאומרהללהיהוכוכבוש,ומבררין.ובשעהבררככנרגיןגיכדכפרקרטכ"וגעת '·ומתיי Iוג~קככ
(מוויוכרו 5מי(מכט(ינכותנככדתיגנרככננווהגלישראלעלחבינהשהיאהתורהאתראיתנסיסמ(מג::ווכככמתגומדססכמיעסיקגן ~ידס
כסוסיףיס Pמיבנכיניךי::ויומנמכססונעיי!לדמכןנכי(!'ו::יגתכממריס.ידיעככנכטימ::ומת

כמנקוממיחמנ 'וכפי .וכסרטכג~נגססעיוןהתינוקמהעזרא.א"רכבושלאו,ואםבררבהשהמיומכ::וגככ::ויכמיססנריןכקוכיכ!יטככנכמ(גיני
ענטרומוורטיוסירכיועירחורכייוסירכישבישראלאדםכלבךשביוםשעהבכללינקצריךהוהמכמגסנכמ::ומ,ו pחורסגנדגחכןמרזורן
ועירמוו'יסכנומגמכוכמס'~וחכוטסימ~תורסיונהרבי •שביוםשעותבכלבתורהליגעצריךסויופניוסרונכמוטכמכיונפ .כטנססופס

 •יטרמנככסת::וכקומת::ומוככ::וג~נע~יייפולכקכינכותמנממנתורסעחיסקכעתנומומריס
פריזסדייית bרמסמונכןתכתרוקכ::ומסופי'ופטטייאבישיופטטייאבנזורהבזיוסירביבשם::וחוי::יכ sמ::וגתיכ .כייתמפיזיה :סגיעתיס
כסכומסרמטוניסנכג::וגיסמקיינכיססמיכסנ'רפס;ורנכרנריסטוסי'יס Pפ C "ספרמנחי"" . ".( כI'ריי tאיוסףיד::ותורסדע(יגי'ונינסיוככסנריתינממס

נירוכדיסעמורכתוי::וסייגנעסותכויס p::ורמ : (מ," cמ fiנג tר'כ :ר'"'ייירןנ"::וח ·,וכססכרמקננ:ואתהנכ)י(פנכדנר::וגתינ
ר,מטממנק'~עוטסjכסיסגמומינתמ~מיגךרוויספע~ Sגררי'ג I Iו~םגמומקוכ'ועט::וקוסמפכי~ס·נכווי::וי::וגיומףימקיימסמזורי::וסכפת::ומ,וכ I 'יעגית Sסכככככויסס::וג(סנפי
 ' pמגנגנמוייןוסי~ניר!גמנטכמכנמוכופיסמו'מחוט~י~מגינסכמסגחנ'מועניוניסכפקמגו~סטגרמקכנ.ומיט Jחורחספרוממע Pככגוס:מהממךטגרוטירג~וחוי

סיססמנכירויפטיטממנכירו~ומר~גתוכ~מרירס Iונ~ודיעכו .רגניס 'נגטיענועירומ::וכחסכ,סנוונטסייומ ' Dנטפי' .ומפומוסכמכומיןמ~כחי Jגענכחרי~מגוחיכ
מי;תקכ::ונ~סיעוjכסקורסרניסמימיסעייומכסי נ,~~יו Iמ ו::י~כj~סגידטכממנמעו~~.כפע::ויו Pימגגנשעה :~ךווגנגגכיכ~סנסרויממססרטמי .ומפומוסניתיו

תויתך::ופרוגמטרכתן fי~דעת::ופסוק 'גוי'·פיוס Dמכחןרכי :'ונויותrות tNכיעגות::ווי::וכטןגת ו::תמכמגמידיס·פוותור::ו !' 5מיגי"ודומגמיטמ,!תורסיכרי"יסי!מט ,
 'ו::נכעסותעת 'פיווססםע::ו iיר Sנ 1 '"יס(מגדיןכקמ::ונססכעטומעמסגדיווסנכיסטורסתוכיכונמ ו:: hמככסור::ו·תמרניניססגודיססנודניס iנוו'ככדוכסעס·ידיסככנתנ

דין::ופרמניסותיותן::ופרוממר 'פי . 'כ::וות :tננכיוגבוסמכח(י::ועתגפיסינכסינfוןואםפוי:פי' .בדר :)יירס(::ועכי"ננכדתנמזוrו::וומסמיס(גנוד 11דמףע(י::וס
יימ Pסטכל:ט~'וכנמ'סמריוכועודנס'כעסותעתמםוס ~מ::רגיכ~יכחוזו::וקויכ::ותוי::וסיככו!רגיימטמנמ::ועעסוכת!ו::ו .::ותיכוקמה : ! tי Iנכתידתעינימנככס .ככוס

ו,ו'~וfוקו~כסטמנכחמרונסונור I.גפטוכיימ·כלגריrכ:מפרו::ו~יינכתיסתורתוסנכוטס
כדיתקו~עתככוס\בדנייסרונימככ •מסתיקסעוכסגוף)כעכיכי(וינננוףמכמתיונמןדגמכרעיסדע~ממכמינ·כוקו~טככנכתכוריסונויטגנוקממר .יע Pפכקרמ



טיוסףעץשיעיתפרקברכותיוושלםדגותבפירוש
טמומנמגוחכריט~ומכון'נ 5ג •סכיןומורייחמו"ביימניט'ןכדניימכל :סוביסמכניק~ Iמ~:וסבועוףמחי Sמונמכי" tסגמודענממכמינירעיססרנוריסכ{ •כון'

ימוח Sממנןנפ'"ממרכד'חוזנח .רעיס~גוניסונריסגגנופי'מס~)ופכי(יפיממנמ~ירסונfכנרוכחוף Pמירוסכ'~,,חמרו~ס~:כrירנערון"פי'סןביסחויסוננרי
 ' 1'יכמיומוספיומופורי)וונמסכח·ומוטפיזמכפורימ .כובורייסורככומסכומי~,נכ'גריעסןומ~כרגיספירוסוכרגיימנוו~כ'כ .פירוסוכוfוזוי Sמ~מוסופוסנכמנכר cרמ
גויומוספיזמ .כיעוזו Sנכסוסכפוריחכס!'סיוגכו::יתויסנכוררגיוחוייי'וגכיס::יגחחוס ~ג~ככגע~i:ייוזויע~מחכנכי~יס Cעוחוס cסגריעותגנפירוסוויi:ייi:יכרגיספ~
 ·כנאש:מססייוגפרסמכיומת~i:יזיקס~מימןיסמיורעיסססזוורi:י~וכריטוכיס.חכ~::יס

נ C~מזסנסוג'·:יאשהפווכקגמומגייסדאורייתאוכדבייאטכיזכדבייאכל, •טביזדאורייתא~בנכרייזוקייסרק ~~גנויזומו Sפכחוס~סכגיע
~ס'יי . 'וכממכ::יועתוס::יפ~יג:כיוןחמרול Iירמ~נזסיככחניפימננס'חןר~סמחר~מ~

סן~כחמ~rכור~ו "tועסמסימגיוןחור~ובריכתונמצאו )*סתריסתנמג'קישרישאמר •נישיוביסיןכדניימככיכ i 5 "ספןכס iגfוס~בי'
!נעונ::י:ככו~רrככfכי!נממרסממויקב~ןמrכמכסיןמטבריאאחדשיצאו Iלבאעונךיומיםתעזבנייוםמכוחנריטמ,חמ iכו Jסכירייתמומו"ניימ
"וכטקןכןתמ~וfכמזגכ .מיוגצדקהאהספיקולאמשכנאכחדאבוהוהופגע'מצפוריואחד"~זורעיסi:יכנ~i:יוכייססגזכיס Cופירוסנכוחנ
קמחנפרק~ס'~יףוקס Sו .ות Sסמג~ללללננ'יחוזו Sנכחנוכפרקוגממרוחרסכוכרי

מיווi:י m .ות Sמע~יוכו::יעמוןכמכותיכנדיכבמצאומילזהמיוהך·שהעמוהזהפרושפיזמ cומוכפוריחכוכורייסוינג!גי Cנכמי~,
ותנינ::יגיתסיגוחיג .ות Sמח~חגחוגזויניושבתשהיתהלאשה •מיליזש~rיימוהזהרוחקיו~גמקריכתיוחוספיזמופורימ .וננכסגזומ

תיוגוקס Sוממרןסמנסמוןוגממרוק::י Sמלהלהנשאבדעותשהיהומז ~ Iכלאישוממתתבב~ןטיגזבןrג\יור::ימורןכירמןרייחממניס
ןת Sנמסייןגחןר~טגוחי~ Sמכגיינרטוקכחללכ~זיקטגמיייוfכןטפיומכיעוח Sחטוסלפורימ

 :וככס"ברח'תfככנ .חייריכמיייוח r~מעממנהדעותיבשהפכיו!וומם~נתתיושנתהיתהכירסז.וכנ Cן~י .ס Cיי Cר Cגופירתנירוחח
נתווסוכסכזווקס Sווחע'כ .יוועיסחגואיןסיריס nבסבות כf',"* :לאחרובשאתהקוכההיאיגזנו~חמעכין::יפסקון ti ~וגניי)גנסרסיס

סיומפמפסר .גוו'ונמתיסנתייסוגית .ייננונכ::יעתטונ::י::יסקםסוגריסגכנ י:S iוירמינכיו
חזו iS:יו~מוסקסi:יסיותרנוו~וק::י S י:iסכרראשוןפרס]פאהוi:יפסקגכוננ::ינתזוסחיוסזוורסחיג Cמככו~ו
מעו~ס 'י::וזוסוחומרכשהיא :י::זמג~ממכוותעזככייום :ינכויס]ווכ'חמיו~ס\סיףמ~fו
 iמס Cעוסחוססתסוסטגר 'ססי .נכו~סןעו Iוכופירותיהזאוכלשאדםרים ,דאלוםשנחאגי 1ו"וממחיסכסטכ • 'ו"ו r.Sטיכנ'מסכ
ב'עו~נוקסטגרמגכ .סעןכסןעוכסוסע:צדקהוכו'חסדיםוגמילותואם נ!~כנודנסטפיעחחירחפזטנמוחונרוביחנרןםסס

חסד . 'סחסוןפי' .נ!נוחיס Cוגפירוורוחל ~~מוסניד~נתגימיותגמזומיסינו~סיטינ
 :כוונומסו::יריויIרןו Sוג! . 'י::ו::י Sסאתורהשמצותיהכלכנגד'קלתשסחדיםוגמילותו Sמ::יס)גסמכנתפוקתסך Sמ::יסמסתסויס

וזוכיסימתגי'מומקפס .חוי::יותלמידבאיוהיודעיםאבואיןילחבןר'בשם ~.מריב"ריונחןרבימרמיקi:י~פעחוית'"וחגסכטונ Jמוח~ימס Sע
ופייטtניעור סי:i~סמי!::ייכייסכג~~ י::~קג)(תהו,םאורמכשהואג"חאוהצדאוחכיבמהוו Sמ::ימתורימוקמיכינ'נכזסויזומייכו .מ"ס
יגחכרגסיעוינ::יחיווזויזוסמפוורניוכללללנכ~יופיע C י::~ י:: Sרוסמיכויזו'וו Sמנ.סנ' 3j::ימי
מ"זוינזסמסגיסןנסיז . ~~י~ויומסבווגגיזובניוצדקתויראיועםעוועדםמעוה'וחסדז~נורןמוסזס~(פרויסנימכנ'חמסיימ~
סכבטנכ~טמיו~ינסיסוטערנימחfכנו Cוסfכ :הצדקהמזיותרחנינהשג"חאמרההדאנניםמ~סממיסכננמורח:גו{ן,וס~מערנסו{ן
 :כחןרסנכ::י,חרין 5יומח סי~'"ומסמעוג'ננואתאדםשילמדמהויהושער'אחשאלוכותיתכיימוקפיסמוחי!גנ'ס::יימוננכז.פרס:גסו~ן
כו .~מקןוכייכויזונוכמתחוסטינמומהוללונזסמננכ~ס::ינפרוח י:: pמוגומנירונויןכיוכ

עיר::יןנע~ופי' .כירוס~מיi:יוכ~ממ::יומשאיבהבשעהמדנויהםאמרית(יוכחתמסוסi:ייותמכ~ימעזןנ-יומיסחעזנגייוס '!ו Sי
יכויזומגמזופי'ו::ייפימ .i:ינוקווגייכוית~סווולילה.יומםבווהגיתא)(יד\שענתיבלילהולאיוםלא :יזו'כוזוקועונ

ווכתייסוגמרתיסמעח~י':והתני::ימקוונידכתיבנניזאומנותננואתללמדלאדכואסורמעתה~:גוסיףריכרנוח'סרןןכןח 1ןכנן 1פריטינ
ו:גניתכ'נכו)ו'ג .סמוסיחיסנור rמ .מוככוכח Iועוממכיחחיגומ " .סמקמסנוספנ

רמווגמסכינס.וגנ::ייוסגננ)וווכינסיןמסנוונחרתל)(יכריסישמעאלר'והנתי'הולייומםוהגיתנו ~ Sרו)וניסחגמיסנכסגועומניחכניגסנfו
גיטעיסמסרוסוfו .םי:המסכמסטחינפרקוואנרחייאדר'נריהנארני •אונמוחזוגנחיים ~ Sסרתיfותרונסתוזוסנמיסרכניונרמוז
יסזיטעיונכוו . 1מניונחייו p ~י::~יגוניוסיויוחנורביבשםאבדייר'רואםאב •כינוגו:המסורתמנפיאמריונחן'רבשםחייאריב

 : "כס~י::ניויומתיעמi:יסועחוקירוגנולל
:לכוi:יימומתכי'מקפיס .ומסמנכיכודגדמאאתושאלולכושואליםםוליא'/לאו'/אכבודהוא jהיכעדעזראר'אתושא
מעוכרורמכנחיוקtנi:י .ומfומחוסfו~ובוליכלכפנימסטרתואומהיתהאזיפעםהיהפטרכוליראשנתינהכזדמא •נתינהבז

גנכירנמר)ומנעזרור'כומריסעביו.כופסי::יהיהוניאשקנכריחוקיה/ר Iאער.:תצאשהוהושיטמידההשקורדקיזונפוש pומסנרחויסורמרמ::י~ממסרג"גיסל [ללללל
יחמייונמ .ומסמנ iנגופסועךמרנןחיואוותעשהשתטוכיווימימולעהיישנאלאביוערהשישבואנוהיהפרטבוליוראש
יר::ימסממיןיקט::יסנממכחכחיכסנומומח •דכוותהטנאליהדאיתמאזאב.רו •בנימיזשלישפהאבדההא'פעםשלו]יראה
ג"גיסעונוס::יומומfווi:יחגוגנזוור::ילהומייתהבעייסליקדיבר,במאהעמיופסקולגביהאולון •בתיבהבןלדמאאיתאמרו

רמוקמi:יונכת:fויןז::יומיכענוכוסס'::ימסנימ
מג::יו:מסטרתו.::ימינסיי pרמ .פטרכולי.ואיתדאבויאצבעתיהגויתיב;וה Iדתיבותאפמחתאדאמריואיתדמיך.אבוהואשכח
מג::יוס::ייזו~::ימגנכ~כופנחי~ונסכי::י~מיענמיתותהיכיליתלאלוזאמרגכהוונחתתינותא.עלפשיטאחוותדאבוהרגלוידאמריו

נכורכוטמי!~כעכ\יןמקורויקין .מיו~ונדאיתערכיוולאלףאסקוניהלכזנאתיםאקסוניהטונופריטיהבעיהואדילמאאמריזלכוז
ונערןן •נכנכ'וטןסנ,(פכוקר)וסעקבסכינללי-

ממופעס ~י~פטרנןכייחס~כןסממ::ינימויע.ולאקניאחרייאליהכפיסקוליהמייתוזנעוזלוזואייתותיהםלק.משנתיהאנוה
::ימוסיףגרחנ .~ו Cכוניג~נפכימסוכיתו::ייח\יפרע.מהכלוםאבותימכבודבה ilנאיניבפריטידאבהתייקראלכוןמזב!אבאמהאמר

כונרי Jסמוסנער Jמגירומיננסווסי'\יעיורישראלכלושקלואדומהפרהרתוילדהבלילהבובוןב//ריוסיא"ר •שכרהקב/הלו
פוכרכו~'·ופי'ממרכנכגי!i:יופיקניטגמוויול .\.לל
נכימו'ס~ישפהנכגינ: י:: S::יעמנוזויכויננסווה IIהקבאיויענהאצדהקורובומזvפ.טון)(איןבכתיבשבתיא"ר •והונטזהנהמשק

 ·יטפ\י:ארזכו f1כננכ~חקוק Jבכיתיסי~טנמסוןטייללירדהטרפדור'שלםו ·ןך :נזריסמצותעושישלשכרותמומשחה

חוחסטסיח~גמוסונ:גיספ~{ו C!ניסןfומיחחתידיונ'וחניחטרפדורניחל,"שלה]iגורדiגיוסיזנונפסiגבשנתחצרהלותך
' I I I , , ט(יr. ~ידמיך :נד.!:i ! : וכ'וחינוחממב:תחא• 

מכומסבו 1ססחנסתיג::ינ::יספוזותי!מספתכחמיםונננסוחלהאחדפעם • iלמטתשהגיעהעדעליהןמהלכתוהיתהפרוסתיה
 :מניוס~כעוזויו Sחע~מכות י::יי:: .כחגרi:יfו"פגמוס~מfו 'עיערןפ::י:געג~::יפרקס Pו ''' I: ~ P'רןב :' P ~: 1כיר י:: D ט'; f~ Dב:ר::ימfומר'ס f1ב Sכמ <:" :1'יfבכיןכג pמ"סוגסננ~'איוסףיר

::יתינ::י:ע~::פיןכוחגיומכיוס~יג~וי .רגלוהי :ג'ג י:I: iפררנמ'מfו'!ססיו :'פיקין :Iן jק'ה :י~וגכ'רן!:~מייק'פ :l'tקיוג"גפר!:סרנמיפסיק!וfור : ' pכ"'ן :Iרק'רן
 'י::~מומי P::יוווזווייi:יזוגמיסנו Pתעיוגןנסנכסממי~ח pו~פי .מו S~עעןנi:י~::יתזיקסנח .ניווחו:רככ!' JPיסחניוככפכי סי::~גי~::יו~fו~גס.~::יניfויגונ.מיכיוג'יגניחלא
c יומיןנS ~ ~ווחסולחסז~ננכרןכיחכfומרו . 'וגינמח ':איכרמעני,טיכוגיייוונטעסfינכנן::י .\ירנ::ימעוזומנקםפסומסממ::~fסו :סי::~ו::י~וג::ינימ::ינמ י::יוחס ף~כpכפי

כ~ומוקי • jסויעיןכי jמנככיינככס וf{·ופירוטוג'מט::יסס'אי! :מעוחנעוחניגינוומוגרי "מ::י . 'וג Jמוניחכחהמ :נמנףט::ינככו\י::יחתרונ\יכפיסקמ .מ l!מחרכיס
יקדוםיק'בפרגממר _מכע~:גכופסק .בטבח .רס Sמנתיןנסייכירדחך :נסגרומוומספר\ינונוכדסס::יומנכינ~ו~גן .ניגמנככממנ::יחיוס 5מפגרנ'טריס·ומכןנוריס



הכובתפירושראשוז~רקפאהיר~שלמייוסףעץ 18

וגוחר pוfו'fויסג~כרח"ססטוחגיסfוומריסיפסמס~טחכ"fו·fו~יזיאותרכס:בfוסכסקוכ~כfו~סוז:וקבל.סמעסס~ססוiכפרס .ותבייה~קסרס:יג~ס וf~סיסלסכחומחוך
~fומוfומרוו~גןטנ-עסח~וקגפיסמרחקכחג~יחמוסוסח~וקיסכזיוח~ססר'~סיסכiכ~וfו S·גסיווועליסמכיכפקכדו :ככרוספכיססוכעסוסכחכייסו .נתכרכוכו :עקס Sו

נגולססומוכס Sרfומרויסמעfו~ר'ס~ו~fומוכגנולסיוחר~עסוחסח"כטרפוזר'ס~·יפסfומריזטחכ"" J '~'וf:יואתמססו~סחוח~רג~יי~רחוזס Sרוfוכי Pסמלרמכיח
מכיס: Pחרנגונ,סנfוניונ::ימגינמ~ומךמfוגי~·::ייסיניףחוהחחפגס:נעטותיניחנס Pונקופח,נ::ינימטגזס::יחוכיסכפיכי •קופחונחוו,וגחומורךככמומריס::יוכוחניס

פי'ךסערונערון Jונעוס·מוגכומךיט.אכולכנומר .::ירנ::יומסמעוכמסכרחיסקמחיוגימ
סככניסעוסיזגז pוטחוק]מגונרינטחיקמ iנטושהואכניטרפוזרכיי~להתפללולהזאמרהלבמרוממלסרבסו::יפעמיסמזנוכפיזכוסמחךסגנ
ומיח S:אתאניסכסיירס Iי~גנלו~כוייזrוסלילי Iס~fומי Iגגינמו~ט::יג~מ~וימוערמעטווס
iכמכורך~יסימוכ~טומכיססמ~ךוס S~טמכיימ.ירדעבהואמאיה,אמרומדאיותרכבודבינוהג Iגוססיכוס Iג~מגמיסממרס Iטרפורכי

P "עלS j וממו .כגכולס~סרכוחיוחרייךp ~ טומג~מכיחממלמיםאלףכןעושהאפילולהאמרועובדאלהוזותנייתI ח ~ם~~ווסיסמסס
 jטוחטיסfונטונכחררק ~ Sרו~fו~fוכיואמוהגיע'לאתורהשאמרהככודלחציעדייזאלפיםטסוולגזיכוס Pוס Iג סי::~fומייטמעfו~רכי
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סכ"כמיסגנגגכרפירטגונסטגגגרמ"רמרהמנטר(צריך)דאנאהמיחשדאתאאעודאוכחישוולאוחפציחפציךא" .מייחור'כרגי'י 'רס rכחיפ~גווג(סגגגרללללללל

גותינח::וירסע'ינמט::וגניס pמ .טנעונסתנחהבהתהלכךו)(סשלידכתיבחלמנטראוהיאלךדמךדאתמלהלךשלחיתו~נ.א
גנגגכרטפי'מ"רומו .גרנוור Pעוכטממנסלאביוג)(רבריסמירייההדיזמןיו Iכולהשמענמא.דניוגו'עליךת'זtמורכשככךאותך

גמח"רס"ג~סוח Dעי'ר::רחורסטבחורססמכומל
ג~סינחו'ייח"עס'יניייונכיfוס:ג{מוווי{תאריכוהזה.ובדברואםאבכבודזוחייכםהואכי •תודהמודתזהמכםהוארקדבר
יםוו{מיס 5מםכו("י"רחמרוב,כ- ;וח 5סמשהזדבריםארבעהוכנגדז •כירולאדםביןשלוםהבאתזההאדמהעל •ג/יחזוימים

 J{טווכי!חפכין J~טורב'ןרקסירוכ'·נסוגלויכוככיםעכו1lיזהזואלוה.אלfעלםלוקיימתוהקרזהזהכעולםהאדםמןנפרעין
ונסגי ."מו!בחפכי"ייריחרייי::וומפכיסלל

ניסקריפעסרממ)ו'גמ Pרנ'ירכי pמניסימ Pקתכרתהכרתטו)(כטיובמניזסנוכביסס.עבודתכוכנגדהרעשווודמיסושפיכותעריות
"סיקנ,ן" .מפכיןנ,סקריופעסכיס Dחהעםחטאאנאוב)(שסותוכתיכ •ה:עמועונהנכרתהשהנפשמלמדכהעונהההיאהנפש
סייי'מפכיסחככ ·!ומ"מפכיסייכוייחיימפכןהגדולההרעהאעשהלטי-איך(כראיזפיתמני!/יעג •ן~באלהילהםויעשוגדולהחטאההןה

 (יככורומעסיסטוניס·מכוחסמיסחפכיחפי{ונא.כשהואמנשואעוניגדול,ואלקי!ויאמרי)(שסמני! ד//ש.לאלהיםוחטאתיהןאת
fו(וגיס Dמומרג{יוחטוכוחחבכיסמנוכיך Dמ

ריחיפיו . 'כr 5חפכח('יגיגוחיבחור'יכוריכלה'יכtrויב)(התליםגדולותאלאזהגדולולאגדולהולאגדוללאאומדמהולשה/ידאצל
וכfוי''ייספרס.מנןארטב! :ומע'ןנמכית :.דולות Iמדכרתלשוןחלקותשפתי

 תי,,'{ססומט::ועוטררעתויסיחס .ביימסי!
ירית Pנע"ופנגג'גסיסטרביונפי .י Pסמכו :י'ממג rלמגי :tמי1iןכ:~'ג':ו:ו :tפלס ti:במיי'פלקגוס C\Iפלקחלןילןייסגמ!(יןכלגסויקלמאיוסףיד

סנחאילסמרג~יוח:חמורח(חחרביט(חטיי,"סכfכ,רן י'~טחי!ממרמ~ובספי'ב"רגניחןכי"טי! Iנ'ייירג(יוחעכמונוחפחרוסי'יסני"וח.ססעוסרסונרסוחטגסמרסב!מסב
·ומכרמפגיגיס'י,מיקר'ימסרrנ\יורסבמגמrוח(ח !ו""כעוסרמ~וי'ימוכסיס{'ייוחעיקרסחיז(ווי I "ר{נמסרכי .מווו'ימר{יסשלחגמוח'י:טוכ'יט'יומרגר .{ס(מפי' . ,(
 lוחרטב . ! I"ורג(רססמיר'ימע{ח{ו{סורוחרכ::יכמווו'י.וגססנססיחגו{ס(ומרכ'י(חגי .רס''יחומןח(קטסיח"וווסנוט~מו~וס .::יחור'ינס(ימוחמ"וכ"fויסרסוחו'י
נחומרוטיחחורביכופירטטיבנג! .ייטנעטס'יוחפונרמרח(חסוסר~fכרנר '(סנמחוחתס .וערןטומחכוטמי!רבר~ןטנמחימגינרבי~יססנח !ג~ .וככותוסבי!נמ

"גנחףמטובססחור'יחגמתגי .כסיי p 'נמוחפכין .בסיי Pינמחפכיססגנ ~מעיוסגחינגנימ~בס)יסיונמיחפכיסחפכיןחי{סכי{(,,רחסבסיטיינמיחפכיחפכין
בתוענתטנימיתסכיגר Iנעיס'גסטמף{ונבררובח .סנמ{עי{סנסכרסיקז,רןחי!גיונעי{:קימרגנייחטיניחמנגיסוסייכימפכיןגדיט .חפכיס::וגקרחיסומעיןנסמכיח

ססעס"נברס rסמוזגי .מיתןחט"ירוסימיטוטחחסרנרכןט{מחייחככיסבכיב~·מןנטמרו 1 ~כריטחכי .כס"גסרfוךאנא :ק)י(כוס 'ו,עייו~חfו"רו'יועכסס"ירס
ייטמרחrנ\יורסמ!ח~קרקס"ווו'יונסיות .רעופכע jסט ~ג"סיכ'יכסעחחף'יחיסמחנס"ורת,סכיפחמטסיח~(מפורססחוע~חניגממג'יגמסרמכורח'יכסוףסים'יג"וס

מעירrנ\י{קכסיוח{רונ"חמווו'י{יסס{מו'יוח .i:ימור'יגכ{רמייריוגו'מוחךמגמ'יכ'יח'י{גןיכר'יחע(סומייחירמסיקו'יייגו .סחור'יככנi:ינכוסקגיטרעמג{'יחרסחזו
סוףכוכיר .חומור rמוחיט Pו .י'ופ'מיכוחריח .רגיברףפיגמסוסררקפי'ירףויסגוסרר •קעייףויס{מסררכוו'ירועיי! .חוזוךחכמסבהתהלכך(גוסיק):סגננכ{

רסייוכ Cמייג'יוחגיבי'יגוחינ .גכסוררמיויסגחונמוס .פירותי'י!מכו~חוחןעוס'ירIורסחיס(וסוסבחחחייכחויחנגייכ"סגססגוגר ~ג·ג{סו!:שסע(יספרטס
רקמס jוכח"ריכ .תימזה :פטוסימיריייכממקרמחי! מ'" .חחרבעגי! סי,,'יחמריוכמז,dכגיוורסיכ!גנענומף .ס Iסבעוכסמסרמסענימיסיחמרי"סנמ~עונס
רנרומ,קרימיג .ח~יס.ימכמוחסוכוקסרודףגוחיב .חסויסב"ינוחזו :ימ'ן" iיחריוכנמע; •נגוח'י .ומסמננגרוזה :נחורסנייגעיסמתסטמ,!{מס"כססומ

 • jמכנח"ירט::וימ .וכנסגגגרולשהיר :ימטמו 'גנחסננסמנוק jtסמומסעניחיווסירי·טענטנוזהסכמח :יחמ'יחסרורבמפיסמרןס'נמ"רדברתיגחטרגכרתיב
""מכסקכננט'ייריריע~עריוחנ~ויס'יחירגטחונ(מיערייrווכ~וי . Iגר~קמג'{::ררינחכירס .גגרניסעבורחוסיי"גר~קמ!ב'י'וכפרר::רוח !{גיבומוירסרע(ייטוס
גrויבוסרר .בנמרחגרחי'סמכוחג(גגגרטסקו('יגגרניסענורחר'יייוככוחמסג(fוחחעסוחוזוסגורגי'יחסמייריגכוכיסונענורח .חגרח'יגרח lסני :נכירגרמ,'
חחי pומ'יוfכח'יגרו(::יסרע'יס 'tמעוחיךמגי!עיכ .נס:יעונהח"ות~חתו~עתסגיגעכי!ביבעוס 'l(יפבסרבקע"ס·:ועונהכ"וירסעוט'יר'ייי(ור"סניר'י Pחעמטרוסגפס

פריןננני jגערכ'יס.בפרקכוונו!'ו:אלאנוונ'יניסגותינוכנגיס"ענוו!'וכלונביסגוחיבכ'עיינפיגכו"ר(יפימ) ~' 5גכורכסמסמ'י::ווס'יעסרכחחמכחגוחיבכ",-ייס

• 

• 



!o הונתבפירושראשוזפרקפאחירושלמייוסףעץ

ייכוטג~סמס~ןממחמס ס~'~ע~ןע~פטחזמןגרימוכיןחגרמגמי'בע~'חבוותאיךעניוןמב'גנניומימממטמעחרחיניו~ומ·ופרטיי"פקח~'ייגיי~ו.'ייסגיחרחיוחיממ
 t:iבtמסעומייסוממיכחו~חמונזברטטמןמ:וסח' ~,~ i:ומ~מ~עכויסמ 5עכ~ס :חמןג~:וו~~גו .מפקת"גייסוסינדו~סכנ~~וימטגמ! iגיוח~מסיגמ'ן .נמוי
 1חוב"~וססנכווורביוו~ויב Cוס'"גנסיוסמ:וומנ cגומעכ:ו Cועע,ב::יכנ::יוגיוו י:: 5וננסוגכוגן::ימומויסמחריכימכניטגן'ומרמרבעיקררכפרדכסוף .נגומדרזטייא

 י::וי::במסנעבודחובזבריבfורfומרר::יזגירוfונודכרי::יסי'ועירוטנמיכ~סוןנכיכ::י!כ'ן·מעי!כבfורזחוטfומדס::יעכירוחכ' :(רסיי)נכוfורווfויוfורמריסגfונוכנביר
וז::י .ב::יככער::יגכ Jז::ינטו Jיומכרכיוfומרניגגוו::יגככירוחנוףחי! . 'י::נמוטחיססגונס

סfונ::יניכתהכירחכוטfוירמ::יעסגןנסקטורלשה"ראומרשהואזהיוחנזרנינשםאיסארבייארידברכעיקרסגופרע'יבסמיסעכמ::יטסיfו
במעט::יגמוו::ייודעו::ימומרר::ירע~טוןמ,ז::י 11(יפימ):::יומנט::יירמגננגמיומנדף .במנסיס
ין 5חובסטיבומחי:גיוסג"'גגמסטח~טממווסיב)חתלים(טומבעיקרכופרשהואעדאומרואינוגמיבמסמנוסטוגמיסססו~מ:גמ~וס.שוגחי
בסכוירוממרווססכיס~טסיר'ועוסרמסוזאדוזמיאתנושפתינונגבירללשוננואמרואשרסייונו'נרעסט~ממפיוסעגי!מן~מע~ס
כפרריסנמיומומקרסמונטוקגון .מובכיוחוtפאיז'ואלונארץחוtפאאדםהענירותבל •לנוגתינטח :מנוססוגמיגקרמיסנטסייבסנינ
רfומרירחכןססמוחיטמסרו::יי::יעני::יסמססרט(ייל "fומררנרסענמענ::יססגחיבמ::יפ'ן .חמו

נכיירסיוסענ,(ונfוfויוו(fורחןכוב jעג'fומרשונםוהםפםנשמשתועג)וסס(tפמונארץנשמיםברעססנמתפיוונו'חקינספרנו"סfונ::ייס
וממרמיוחגןגגורוונו::ימוג::יס::יי::ייוחגןגו'שוכחיזאתנאנינוב)(שסיצחק'ר.אמרבארץתהלך ,'ממגמעכסוגfו ' Iמכ'רינגט::יאזחרחונו':

נסוגיווטממיורי~בכוק::ירע~סוןו::ירי~תשב(שם)ב"ליהושעאירמצילואיזאטרוףפזאלוהמ~סיןס'גכטסמטרמתוזגורוסי~ .סוסיו
 .יןמגז 'גרניו\"וסניזנור "'~"מ"וב~ ~ 7 "מ~מ(סיר.ספורמג((ס"גגכ~רס r ""יגו\מייס

 • ( I (1 1 ( , ", '" ,(שם)תמזכתיבמהדופיתתזאמךבבזתדברבאחיך . . . 1 ( 1 ( (
 • '.מ~ססירבסזסימכרגכתכסככ~וכיןכונסעכס

 )כג(דוביסמניזללשהייר.אזהרהפיךעליבריתיותשאחוקילספרלךמהאלהיםאמרולרשעגככיןבפ::יטיוגיררעט::י"כוחט::ייfות,"מומפינו
רכילותזונעמךתלררכיללאיזפ)דא Pן'(ישמעאלריתנילאא"רתנירעדברמבלונשמרת::ירמביו'גטןכחמנט::יירני"כעמריסוכיטיברfוו

לללללללמו:וירטfויכרגנננטיסמוסרסמסיבסנfו "',,  :זהזהשודנריוזהזהשדנריוtפמעיזהזהברוכתהאאשנחמיהר'תנישה"רוטנגנ.גמרעוכסרטמ"יו!כימגכ ט,,';עגיר
נשבילבדאידבריהכתוביםשדברולשה"ראבקהואקשהכמהוראהבואחנינאבאיריבמיגמ~מגכגסנfוגככס!טמזגיר!כ'מגכסגככירומ
ארחילאמרבקרבהשרהותצחקיח)(כראשיתלשרהאברהםביזשלוםגלהטילומיירינ'ומגכרגכ·בורמג~ובשטרתסזסיר:

לללללרנרמגרמיב.מי"יירטרניעוכגניסנגככוות שרהצחקהזהמה )(שםאאכזאומראינואברהם.וזקןואדניעדנהיהיתהותיבוגמ'ןמו:ורגטסיר 'עגמף .יגכ"גגקמ"רוכמ
.ארשב"גזקנתיואניאלאבאזכתיבאיזזקזואדניוסס)(זקנתיואניאלדאמנםהאףלאמררגינרחזו :רעייכרררערנרררריס .נספרי

שלוםלהtפילבדיהבאידבריהכתוביםשדברולשה"ראבקקשההואבמהוראהבואכמ"יסרןוכמפרטררגנייעכ'ןררגינונט'::יר·
ללללגסרכיוכגכיירותס"חוי::יוסגרוגגחסמסגמ אמרומתופניצוהאביךאמריוסףאתויצווב)(שםדכתיבהואהדאאחיויוסףביזז~ס~בוייוגוטמוסג!כמקוס.ממקןסכסמיס
 :כלוםדפקידאשכחזולאוגוןאחיךפשענאשאאנאליוסףתאמרוזכהמיגוםתסונססיר·ומעיגרינ~מרמרוסמככ

החמלוקתבעליעלר IIלשהדלומרמורתאומריונתןרביבשםנחמןברשמואלרבייג .נכיחומבירועגסעססמספוfוכמיגי~רח
 :דבריךאתומלאתיאחריךאבאואניא)(ם"אמ"טנחכירונסזיקטגורכחוממרמקוסמנסונוסגנ

 . :~זנרחומו
צומותלוזהוהדכיתנאיחנוותא •והיודעיהאומרולשה"ראיזהויוחנזר'קומיכעוןיד::יגחרביסנטסיר·רמר::יוכרגרמכקכמחקטסיב

חדאמרדיזיומאאכליזאנזמה.אמריסלקולאחובץברמתקריחדתמזוהוהנסוסמכרססכ'ןסנרסגסןכיגוכינסקר
זלהוהוהדצפוריזבולווטיזבהצנע.לשה"ראמרזהיוחנזאוורחובץברייתיחובציז.אמרונורסניכיססעיגמסגמ"מ~ור!רןססיחסכרמס גמטרממסכססירוססמ,ןרמגכ'פזק!.רfוווגי

לרכימבקרהסלקיזאנזליתלחדחד.אמרסלקולאיוחנזדמתקריחדתמזוהוה •צומות.סוי~ססיומנקמימ .ססומגמרתזקןיקימכו
 :בצדקשלד,"ראומרזהרשב"לאמריונחזייתיאמריז •דיןיומאיוחנז :סוקכסנכווברוחרנסנחרוסמס Sנכסממזקח
לללרוכיארשב :מנבונר::ימטרסמדטגמו .בדאי יוצאיזהיוtפוריזדיבהםשהיווע"יהיוצדיקיםזכוחדודשדורוכהנאבראבאאיט~כסירמפגיגז::יסזוקקוגמגר/.קססררמסנרמ
אשכבהלבאיםבותךנפשיבז)(דתר.סאומרשדודוהואנופליזוהיולמלחמהמניססכמוחסממגגפסססירמומ!כנימגמ

אשכבה •בתורהלבאיםשהיוועמשאאבנרוהלבאיםבתוךנפשי •אדםבנילוהטיםסרמסיועגרמסכגן .כוסגכטומסנססיו:וו
אלווחציםחניתשיניהםאדם.בנילשה"ראחרלהוטיםשהיוואחיתופלדואגזהלוהטיםיי~ססמנקקםסגמסמגיגחנוי'כומביקייוי
לללגמסרומסכוממ(קגיסיגו::יגמ·ו~מגמיגחניס שונםו ·וגו'שאוהירדבידוקעילהיבעהיסגרוניבג)אשמןאל(כדכתיבקעילהבעל"יחכיגמררכיימייחיטfוייריגרןסס~וסנורג
שעהבאותה •וגו'לשאולויאטרןהזיפיםבבאבד)(חתל,סשנאמרהזיפיםאלוחדהחרבכמברססנרמ,רנריסגחרכיסטוכרורממר
זמביניהושכינתךסלקנארזלירדשכינתךמההעולמיםרבוזוה Iהקבלפנידודאמרמ):דpפיד'(יפררסכיגכמימייחיסטנרסמסכי  :ג~רסוס Sס .ג~רס
עובדיאחאבשלדורו.אבלנבודרהארץכלעלאלהיםהשמיםעלרומהבז)(שםהה"דממריןסתינמ .ממריומנומרמגיענכסומסיג

מנדחמחכוסירמנמימממיי'פ'רנסנמינרןכ'פ/רדי/ייחימןפרינכ :נ"ימומורע'סיחו"עיף jנכרכ'ננכיו"פרגסדגריסאיוסףירחמרמ~חמימכמומגיסיממיוי·גימיומר
יסזרוימיוסירוחכיומסירמ(חומחסיפרנסדגייספ'ערגסרןחרויג :וירחסיר'(ר,ןכמיי'פיקמרודרןמסכמטופ\כיססיר iממר'מכמרמכיכסממיטגומע'ג .נוריך
מנחומfוס' Cינסדנריסע"פןרנסנמזונ ,"גפ'רנfוויקדמח :ו"קס rרמ 'וfמנגיס'(קןןכד :ויחיסדריכקןעס"ס qדינוממ;:ופעיסמוחןחדבריסמחס'ר pמכרונרונרגגממרי

L \ מ\כ";:ןמ!רקמסדרr 'ןממוריr כ"מןי: 
גנע~(סוסיףנט(ימוחמרחסומ~מחיור 5נק'
נ~וףזסכגורסגfועסמכריסונכס~ויחיסממרו ר"וf:<ייססייכוסככימכחןטממררגססירוכרfו::יכיר)עכיקו(גגיכירירסרמגירכיסנסרןרכריומחרמנfוחיוזיט .רונררנר

 :(יפימ)"חסכחוגכטגויחחזקררורף Sםיקגריוסימ Sכמסככימ jכדחככרמסס"עסס
סיוועוןמפ'מכfונפיווססמומרוווקמכמוופ'ן .וכיווגכוסמו"רוסיגטמיו:ירוחסובססמגסנכסן!וסנוי~!ככיוסממררמגמ .ססמגרממסנגכימוומ,ן . iיוחכרןקר"יבעוןיך

כגירמסיפחקיכןזכטו!סןfוכ"ימ .מיח S~וןחויספתו:נמוגוסמיגייסמנומ .ייימכחיהבותא :ומיימיגכוונמנסכירסו~וגו"פרס . rכרממומרומוויגכבסוסירמז:זייגו
ממיו-ס~יב .סיוסכמג~מסכוסוסטמ"רןסייגו .נימזמומו !'~גמו::ייו .סמכוכגככוומעמסןענסו~ממרכזכרסכקרממחוססוסיס .גרןמוממ!וחוח :סמ~וכענרותמוס

נגכ~'מקנזססמכור"רז .צומות :כיפרריםגס 5עחגמי .פורי! 5ולווטי!וב :ננגוטגנמכגריממרנזנרנסינמסםר·וממרבמםגמחרכזסמ,םכזגורגכייו .נניכרמפ'ןחונכ'ן
 :(עס 5כגרסרסקסיע .ירחכןגרבידרגגמרסניקררטכימכסחו::רמרסטככ/יר .בצדק :~מכגריממומגרח

כטסירועוכסנעונס·סמסחפגחמסרכנסןכסכימסוכחטכמטסכמרמכחוסריטסמנטיכוחמפכיס rכסטעס .כרפניורסיוכמנממסמ,ו 5ירחיוורגינוח:נטסירכעגי .דילטוריןטו
 :ןספרססרנסנרנריסב::יוימוכממרמייריפמרנכימיוסגמ .כרכחיסכירמגחמרחירככנרררימפביכעיגיוס i:!יררכמ .כרפכיסוחיו :מחספוסמרכגינמרגםגופגסרמ
סכיססוב::יקרימיירר·ממגגכורקגכיגסגרוחסנכגמגחסעסקכזס~מוג::ייססמוגססמחרורמסכטfנרגריבורימחסמסייחספ'קעיגס·הגכנגכגיסמוי':אלומסמרח·ססלבאים

ענסיומ . 'גוטגינזוךסלקס:יפרבסבובריסרכמ,ןססגיגסמסנק·ו~טסירכמרזניררטגינמךטח :"יח:גמייכומ,גו Iמגיוכמסרןfוי!כסגכסט::יסמףסוי! Jימןמכיסמגימ
כנ

J 



יאיופףעץראשוזפרקחפירושלמייוסףעץ
ד;פססמטיוונחtסרוחמוקח r:מינופיס.ויסרח~גונגיסנעונויעניס:אברניעגססננניססרירנרצחיןסחרן:גנענ,ווענרקיעגנווךסגי,חךננסר(חףסיקכטוןסחרןגנ

גוגניסועונויסגחגס·~וניעוססססיסססוימגןסוכונסחנ~ . P"מסיעסגסערסרעסןכר .rוחממ~ססק~מומריסר~עו~ס"יס.למה : ס~' iו"בפיקגרמ,'בגיספ ~"מממכ
יעסגסייתס"מסרעס"ייס'מכ~עסמסגןמססוכוכסמ~מסיעסס,מ"ןו~מכמזקכספגיח :ס!תכזוימיוך~מ"יססססקסורחיכמגי~ס"פרגססרסיסכריוןפירוסוגךו 6סקסס
ינ Sנסגנגמועוססרריוספסיסבקיודסיןחוס'ופי' ~' Sג .וסיוניסגחיכסגחכס:רלאגוניכויוןגו"סכחגסוקח"ר .סבסמיסרו Sגעחממכסני'''ייסוסוכ'·קסיססמיסהשיר
עוינו 5נססספחךנחעיבחנממחריוחמבונדגיחגמנחחמפרסמחמסתמחייתריס Pקומיס

ינו Sמנקטנסחנחיני Sנססנחקרחקממרסערנרלטוריאלחזחיושלאידיעלחיוכוכניםענודתנינררייביטרמיס,ניחיסגןכגכטסtסיכitק
םקטי :;טיוניסגחינוכמניתיס Iנס'מגדתינלל :נמנגחמפרסמחוכמיךעידיכע Jויכפיג

גחינגןטססבקיחדע .יעקנחמיךמממסאמרשעונדיחוחוא •נוצחיזחמהמיורדיןהיוסוככיסבבור ' Sרמגנו"ר .וייןגכיכ'rפז
עסו"סרחיסיגרתנ"עןחי"ן iבבור'ומתובךך,וגעשיתילאדני[את]אשר.דהוהלא)יחלאליהו(סיארגי~יףמזרחיקרי"ייריוסעבגסון

דפסיוכמנכיותרייקוכ~רחיבתוקסס .מקוכ~לחםומים.אםלחםואכלכלםו'וה'נביאיאתאיזבל.וקחמר~סכוססמווכממזכערגיןיסבפרק
יכתר·סוחקוכ~ח 'עייו Cעמוסחיסיגרתר~מפןלללללמרמוק'ר"גסייסוסמזכרמזייןוכפיגמןסג"סג

ייקוכנמפטר Jגג .פגיוכייחתגסגריתגתיבסגיהמיםשהיומדמאאחם.המיםואםמיםמהגחןחומרססוחגקמןוגחמרסרעכסוןוגן
דכגתינממיוכ,עקנססיבבטניכקטננסני(נראשמכריזואליהו •חלחםויותרלהביאלוקשיוטפירחמיסנבכמיכ pסגמוקחמרכרימייסירב

ס :tוק .ובו'יעקנממיןמממססגינתרתיגףולאידעיועמאוכללהונניאינוחראני(שם)הכרמלניערותמנמיןטגנוחףמפגיחמליסIלכמכ,ס
כיייף Sיכסרביסמסנחכח .כ,עקבסרבוכדיליללכוערגכוגוסס mנסס'רסחו"רגון .מנפגיס
ררבויט~מעסס:ס"מסכססוחברוךכקדוםרתמיםיגחעםשנוניםגבורצכא:טזממפרמםיז~וגווכרערייןומפייסוססו~ךוחעיפכקרנו
ז"חממ~יףסקכיססחי!כזסקמי~ . '"זטיותכלמרחוקמכהוזהבמקומז~ז.:כיזזייזכליכלאקב)כתחל,ם~נמריח S 'ו~חכ~כוסרעכסוןסגככסנככו
ירניון"מו~ס"עסיססנמוריסריקיס Sr •כדסכשכבופ IIאעואלו •מבפניםנומנחוץכנוהגחליםרגחמלכרעגסון ' tiקוייפגינכוריוכעס
ימוכחוכחטוניעססמסרכמרןךיק J 5יfו'ומימללסוחגמסורחסנחסבכורנרעסןכוננסיזכר

 .,·ווסינעוס'ןטניךוסנווכו!רמעטסקניסיפרפיםנחשחניחנאחדמעשהמנפםכנואמחנוץ P 'נחוס P 'מנריסגמסגי::ורעכטוןס tק
עוכמגמיס):הפורקכו(גנרךורעייק S .סfכמרו :נפפחנוערותומצאאונחננוערותעומךיסמ::וס pי'מוטיסמססויטוקופיסמ::וס

ט'יחומגכניךו Pט'כס:אעיפ Pמפר Jכקמ .גו'מהמפנילנחשאומריםנחמןרשמואלרביכאמריז l1מקיפווסנמייססחסוריסככיחסוסוסנסון
במיעוןכסיסגיוןכזיותרובו tiחעיפגנומרלללבויגוגחיסוחיןנכ~יו 'יסמגנחוחוגמסחותו
מותומוכסרי!חיזמסגיחמרס Cסעעגירוחגרםדווזאמרשותת.שונךךמהאתה :כומסגמסחמחעככורחסזקוףסיסומכו
וסקרןכעוסיזעכוסומקככסוחמכחכעוס'ז.זאבואוכלטורף.אריהבושךשאלךהנייהמהלי. .גמ~יס:שהניחרומסעזג tiגמגיס .וא'ר

יס .בעו'סזמ"גונפרעין :געוסיבגוקיימת~שראם[להם]לך.אמרישנייההמה.אתואוכלטורף :סיסרותסעןסג
עוכפורקיעיס tiרגמסרוחוחטעיכיכוכחמוסללי'ללבי,נויטוס Sסמגוףגר P.מנכךחזכותיח

כמיס Sמוס::וסנתרוויסננכו-ייו·~ימיז Sמומיכיסנכיתשימאמזתמריאא.אוחשאבהנחשוס S::ומטנוף~ר~כגנוז .מגסיריסעכטגר
·חןיח'חפוטבןכוכינ::ויוחחו ."ונס"פ-חמוכלאחדאנרך-tlנויאתהמחיומפנ •נכיתהוינאלאחו s,s-יחדסבקחסיזךרוטיסיסfויךבייטכוכינתו
"ייריכחוסגמ .יגנסריק S ,רסעיג'ןמםוסאמרושואליםאתםולילחם.רא •מרגישיזהאבריםעורגויסיסח Sוגיווחיקיןכוכר!נIירתומסחיכן

 ,' Cמעיועינוסונחגי .מעסייב"וני Sמח~מללל"רוכחסוחגי .פריירןחזוס .זריזותוע~סגר
פורקסוחחסבעוסיוחפיכוכסז~זוכתוכיס Pסאומרברומיוהורגכאןאומרשהואשוןהבערקעכרסחיןכעכירסח"גס .ו~ Sס"גוףגסר
 · Jגמגתיבמ,ןעו:ותנושא :(יפימ)עו~ביזמצויאתהמהומפני.דבסוירוהורגברומי:שעשתמגםירי~ע~גחסעכירסגוףעכ

עווכתסנימותע~מםמעסוס Jגגrוונסיסםfו~ו :עולםשלנדרופרצתיאנילח.אמרחנדרות .נכוברמםונםfורסס p ו::מכוכגנוזיי·פרטפרי
חננ .סונ" 'iנמוכויוחרוט Pגו::וייכו .רגוחויליליהי'וגחבגזוח Pכעממכוכמוי!וחrרריסנכבירס
סייוכבנדכחזכדדמםמפ Jעוכוחיבpסתחג)("זtעיהשנארותפהשווקהשחוכות .חוכסיסריו Cווניעגונגיסךענווחסיפימ

ככנך"סעגירוחכנטינחחמך tiס Sממענס Sבמממעלליהםפריכיטובכייקצאמרו .ונו'גנורומו:דכתיבסזפירות"~עוסוח
 :"גריעותסגויותחו Sסג"ייוגסואוי(שם)שנא'פירותלהואיזרז Iלהיש.עבירהיאכלווגמוסכי"חייקרוסי!בפיקוח"רס"ווגמוסכי

מרגיבי(סמס .סרגבסכססחיןויתיסמהכלללות Cגעמרסמסכחפי~וחrכ'רכיחמר .ס"ו
" S ייימר"תממייסח'ןחינרכהגסמרחותןא)מקייםכסשו,אני.מהויעשהיךיגמוכירערשעגחגן~גתובעגיי"עגסעססו~מוגחגסוס'S ח

 ·חיכגותסמימסרנכתמ Sגיומטוכספרי"סזישפרישעשתעבירהכל.אלאדרכםמפריויאכלו Jחו"מזכסכתס'יקבכ~ח .ס'יםמעלא :עסס
 •למעשהמצרפהחמקוםאיורעהחמשנה •למעשהמצרפהיםהמטונחמחשנה •פרילחאיופריעשתושלאפרילח

ה IIהקבאיורעהמחשבה •וגו'רעהואלאישה/יראינדברוזג)סואבי(דכתיבלמעשהמצרפההמקוםטובהמחשבה
מחשבהחילופיםכוכביםבעובדיאכל •בישראלדתימא.הדאהישמעלאבלביראיתיאם jאוסו)(חתל,םלמעשהמצרפה
ועדי)(דניאודכתיבמצרפהה IIהקנאיןטובהמחשבה •מצרפהההקברעהמחשבה •למעשהמצרפהה l/הקבאיזטובה
מחמסמקטלא)(עיבןיהדכתיבמצרפהה IIהקברעה.חמשבהביהלשיכתיבולא •להצלותיהמשתדרהוהשמשאמיעלי

 :הרנוכאלוהכותבעליווהעלחלחרנועליובשחמלמד.אלאהרגווכייעקב.אחיך
אבל •ל IIלעמשלםשכרולוליתובשנילבעוה//זשעשהקלותתעבירמיעוטממנונפרעיועבירותומיעוטוזכיותרוכוייrפ

אבל •לע//למשלםממנולהפרעבשביל/ז Iבעוהשעשהקלות rמצשכרלובותביזזכיותומיעוטועבירותרובו
לוקיימתוהקרז/ז Iבעוהממנונפרעיזומע//טתורהבידושישאע//פ Iכהלשלאבתורהפניםלהוהמגבריתוהמפרעולהפורק

איגעונותנושאון)(וטמותחנינאבויוסירביאמר )*ו~מעוייהואגיהנםיורשעבירותורובו •ג//עיורשזכיות.רובו/ל Iלע
 :מכריעותוהזכיוחמעבירותאחדשטרף Iח/ה Iהקנעוונושאאלאכאוכתינ

וחזוניםחחטיםפרקםכלאמסכת :סגכו,ויי Sו"מכ!יוייס S"מפירו!: )*
הרכבהבהואיןזיתים~מתלשלחנךסביבזיתיםכשתיליבניך:וךהביבירכתיפוריהכגפואשתךקבח)(תד",םלוי'ראומכ

 :פסולתבהזיהאלאבניךאף
אורסאינופרק

 :חמצותמזפחשינעשחמתשאדםכיוו •חפשיבמתיםח)כחתל,ם.דכתיבכלאיםמ-שוםבקזםאיזנתריכיר;מתבא-
 ~.~ "~ן~שכסק'יה : \;" (1רנסנרמ:,ייר : " pנרסק:י~ייס' pנסרינריסו"~פ'רנסויקרמג :ס" Pרנסודרניפןכ"'פ'רנס'ייינרפ :'ק"מ ~נכו Iנ'כןכ"ומ Cמ" Sיסי'נאיוסףיך

 : 'וP " fמכקפרק '"כ Cירוו :מ"פמיי',מ'יףק'פין Cקייו



• 

הכוחבפירוששיעיתפרקלאיםכירושלמייוסףעץ 22
יח~פכוסון 5~רמוסנחוחסגטנעוסרכ~ס~מוסורח S·חוחסוכו'חח::יפךמיד~ככ'ו::ייפוכוכורותפסו~חנ::יןי::יי::י~מ iנכ'וגןוגרגוויחיסמ~מימ Sוכו ",מ~עו~ס'י~מ

::יחחיס~מחר::יחווכרחח~פך·מוכרמו .סמחיסנחחייח~גוונגוכוכו Sויח'~מומר :כי~מוכו"מפרונויחיסגטתי~'ככיךחוכוע::י Sס::ייח iכיהגירגתיפורי::יגנפןכטחן:;זוך
וכגי)וססומוכימיכ .עמססכקכרוכ~כוטי::יסטיעמווטימ~כוטגמוומגותיכ .~מוחסונככ::יטהוורגנוףכס י:: 'tטכעטגמו .עמוגמססיח~טמו~חוסעס::ייורוזוכסותככ

~ססיעט::ייס 3jי-ימ~מממטג~כוסיססיעמווט~מרכי(ועתמ~גיטוסומסוורמתעמוטכקכרוסרמטוכיסט::ימ~כוטיסכמ~רכטיו 'י::יען:;::יגן .מו Sכע::ירמטוןסנוף
כנופוח י:: 'tיע tiגמוו~חפחרה~כגורכנויסטימ :מתמ~::יט::יי::יגמו~מיתכויוהורכורקכו
יעמורס~מנכוסגמוי::יי::יונרעתו::יכרקכיסלל Iתניכבסננכיתחו~ממר Cספיר .מוזוסגמומרמה::יןס
נכ~וכסיסיענכרוריכסמט::י tiגנכוגמומונכרומיסשאואדםעםחיורדתכסותנתןרבשםכגוסגמוגו Sויה'~מומרסכומוזוס iזוחספתרס

כו::יורגומסנכרונכסטכקכר::י::ימטסננוסגמוכחמרתתחפךלח)(אייבמן'ט •עמובאההיאומ,ח)וררךענ::יוחוהוזוס .::ימהיסנחמייח'
 :עיט)'ימכספרגחגמהולרנישאלאנטונינוס •לבושכמוויתיצבוחותםטנכמוזומוחוסגנטוכעס::יקכיסמוימכפרק

סנכיסבויוכירחי Dזנמןוס Sייחגןרכיחדוראתמגיאשהואמיאן,ל •חותםכחומרתתהפך'טממיססיירמתוככימטסוממי :ריחו::י,
 ,,~יגסכגמריככגיסי~,יטנמתגריגיןעוסססי"חיתסגחימר iסחחספנמחרמוחס
ו::ינוכןסטמרותכיןנכיס 5חממ~מכנמריטמוריסבורידיקאאלבושונימפקדיוחנןרניא •מלבישוהואגמוכו Sויתיוסייגוטיעמווקורסמכונטיס סי::(
כיןמנכמורמסוגו'קמיחמי!וסיייי 5 ~ו::יטנכסנכחת.לאצדיקיאביני.איןקמיתאוכמיןחיווריןולאלאכע S 'נורידיקא :כעיכספרסמיגמו .כגוס
ון cמכככסחוכסו!מס::ימחכייסנמריקיס 5סמפקדיאשיהרביגבחת.לארשיעיאביני""מית I ;'ואין iסנכרוגחכוגן .סמוריסונמכככיסנמ .תגכה

ומסכסחחי::יככיחחרנוסכמכוסיוי::ימויקסללגנייןכונכיס Sכגריסרןמיכסו! 'פיכורירקימ
~כגיסנכיטיסריקיס Sי::יממסככוססמוריסי::ייסמןטבאתומהיהאמריןחפיתין.חיווריןבושוניאכוריקחנריסיימיפרסחוככיר .ככרחיירוק
כתג~יחט::יימכמככיונייטכרמסמססיחכייס 'ירמיהרן •נעובדאיבחיתאנאומחלון.אמררכךמחנקכירורגסס::יי::י .רכ'קמית:איןעגינ

טמסרגי~נמריככגיסיסייכמיגס .סגגיחיהכוןכנרסייאלבושוניחפיתיןחיווריןאלכושונימפקדטמעטיססגמוכככגיסריקיס 5כ::ימומוקיס
נכני::יסגמתגח::יירח::ימנסרסעיסכיןמעמירללכ::יסתפקייוחגןורכיכטמוריס·ס tגקייס.יסרטע

::יכוכ!כ'ןעייס Sממסי::ייוהגריגי!יככיסוסןרקאתיאיןסטראעויהכוניבידיוחוטראיברגמסנאי::ירiכנכיס·נכסחוריקיס 5 י::עסכחמי::ייעמורמס
גהיה.מכ'ממרגכעסמעורככ::ייוהוו::יiכמרוח :מעתדאנאמשיחאויכיסויקיס 5סנכסיעמורסממכסמוריסס 5רנח

כספרמהי Sומבורחוירנכחינמכסריק::יונסוןקטלינןאנןדמךרבילןדאמרמאןארמיןצפריאבכגכ~ככיסו~מ .ומנוכיססמוריססססכמכנוסיו
מיורין 5נכממרומוכגחוסגויגסרכרריק"ממרללעכיסס:גמחבח::יוירח::יסרסע!סנכסיעמורפן

יוחג!רניסנחנמייי.מסיסור' .מכומיןונממאנוימיכסירישיקפראכרוזאדיקיחגסורמיס 5ומ 5מפירוס.מי j'Sמגי::יחפיתין'
 "((.נבוס'י! Sמגוסממטכככיסטינכין:;וסיוס Sכלוחותתפוסי!ואראליםמצוקיםלון.אמרמגזעין:ומחוכסונקי!ונממסונטיסנfוכמייונכוטו
 .כיס Pjרוכמנרוכיסנמכוכרהומוח Sומ Sמפי' •הלוחותאתוחטפואראליםשלידןוגכרההברית'ונמכמעטיכיטכוימגי .כעיוכיכ::ייחמגמ

 iכערוע'ירכיהמוומ,מרמן:;פסה::ייסכו tiכימל'לס'כררגיככויינכ::ירחן:;גמ! .גיי::ירממימוי
פירו!:ו::יומוכ, . ] jגסונםיככסוסורסייגווקרעוואמריתוואתוןוו.אמררבידמךיחאמריןממרס'כ,רמחסתכמיריסככםכעוררמפםרנס

 Iוגחננכיריונווממרו .הפיפסמכiכו!מפיהין.רבמיליותלתאמהלךלגופפתאדקרעוןקלאואזל:יהניןפנימסוכיסכגריס .כורסוי :!ג

מחכיי!'וכמסכ::יוממררנךמרייחח::יוכונחיוסכאותונעשונסימעשהמנארכיבשםנחמזכיריומקכיכרנכימגנככיחחכו .רכ'מסכחי
מן Sעכפכירסעחסיומנטטכיגוגמ::י .ממעטי • ,ם ,-מטיחיכfוטfוסרגיגכיענוכfורי Sעכו::יטגיככי

I כעיורעססי::יפימערכויימגןורני •להספידוהעיירותכלונתכנסו •חיתהשכתערגסמומררעחגפיווס .כעמודמגוןמגי::ייסS סמ,ג\ומו
סנכנרס iגררינכמורמוכ,ו Cכגפירמסי::ירiכנכ •שעריילבית.ואחתוניהעשרחכנישןתמניואשירוניה :::יוכםיהככימחח::ייססמחיססתמית

כמעמרסכסתענכרמייםסיסוכמ::ירםעיסכי!וממלאלכיתומגיעאחדכלשהיהעדיומאלוןותלהמיגנממרויפורין Sמגiכ' .וג'צפריאכג
ממרכגכסעיו!ממייכיסרק Sוסםסממהרקללל'למיהוסורגיסמכומתרכיייממרםיכמ

,מן:;יסרכיוגוכתן:;סית::יכמטונומ,!וות Sנכסקששקעחכיון •הנראתויקומדמיםשחביתוכסוןוג"אדיק :גןממרוכמיתחונכרס Sמרונ
מחךטכגכמכfויומכןרכירכוסכרחעככמכוקדילמאאמריןמציקי!שרון •הנכרקרא.החמהגמכנמרכססורמטוקפרמכרנככ,::יס::י,יז

ןמפסריfווח Sמנ::ייס::יככוסכרוחמכ' : ' Pס (\'וס ו", "כr " 0רנסר:ךכrוכ :ויחיrכדרמגחומfויו 5פר!:סר'נאייסףידומנfוגיfורזוקי Sמנ::יסfווכר .קרועיסוכגדיי
 •ויס Sרמ::יסחחוגנורכבומ .גכ 't י::גפיחמחימכקפיסכונס::יכריחככוזיוח::ייוחפוסיסמנכנ::י

מוכטח י::יי::וטסומחמסימממכומכפגייסיוטכיסססומעיסכנככססריסוגוןירמי::יור'מעכ::יסככיטיכ::יגמכקססרכירמזסכוחוח·וזסמתוחטפוסמכfוגיסיךנס.וגכרס sמ~::יכיfוס
עכיו!סמכבוסוגסיס Sמגו::ינככיסמפזםיככיםוסוסי::יוכג!מטימפגינסקכיננכמססנקוסוכ'·חמרורבירמיןמותו:ארםי!כי::ייס 1'מכי::ייוססחמתכרי'חנכ'!ככס Sמ::יעכיוגיסוגט(וסו

סמםימעס~קיסמוג!ומעותךםיסמגךירי Sענמיםגבםיסמינסכיורומקכוברגנ,יו;עכיי.יקרעיםהויקיגימפיסךברמ S 'ינמסמימריסמתסכסס·ממררביםמתכימר iוג 5רכו
וסימגוככתממהיתכגוכסגומתכנכתקרוטמפימו s 'גמכוםסרבריסםכממרוי pגםיבמ·יר :מינ,ןב'רמוקמקוסםסומפפתמ iכתוסקריעסקונוגםמעסמרכקיכננריסס

מח Sכטויכו Sכוגמוברפק Pטוסככיכסיותעחירסוiכסיחסמתיסחהייחממוגחככככונקכונכמוובכוהכעiכותסיסררגסגי .יס Sקבייימוסכימו::יו .בגיiכ!נכובר::יחמכייהואשירונ
כסחויקומגורחיסמגוכיסטי::ייוכ::יורוחכיכוסומקנגסכרגכיגסכעכיגסממכריסיטרמג·וכרכיגכוווכפיחמרכגכסספירו::ינכסטסומהחספיססקכריתכיתנכרמכיתנמת
ירמי~רכיוס Sמ::ייסוכו~מחח::י'מזחחכסג::יממומחיסמגמוכגסמססיfוחס Sיוכרוסורירד::יומחדוגגכייסיוחכמיחיי iנדרפסיסייסיומכמיפירוסמימוטכוח·חייי 'tע

נססגיחככוחריכותכויוקוכר .ס::יומכררוכ(גחמוגןכ::ייוחוסכוריסגככווח 'tכערג'·ואחתיביח'יח:כגימטריח.דחיסוfוחיגיכרמוזזסנחסוכ!ווכעססס.נסספירד
סרמ::יסממכוסומתמעכתגימכבווביססנככי!נכ(סמנ::י::יקרוםיססמגמיסוומוח Sכפרטי:קראגוןנכרסיוסכסס.כותמרןוכ'גוןותלח :כקכרססגיובעריסככיחסוריךו::יו

נכוכבגמוכיגירמיגווסכמממטכפםט!פרטייססרכריסגנכםכממיןתכוי:רמיגכס::יבכר
רוכ Sןסוט! Cגפמויכרכריסנכמירוכמממגסחך .::יפכסומתממתחנקייסגוכסרכריממר\ווסגמטגיסכ'וסיסרמכסממרסגהגהותכובכיוכמנקוסוfכתסחמוכסבפירוםגתמכטו
סרירובפרטגרבריוססגיוכוממריו::יכמיסתורכייסומגמיסכימומממריט Cכפקרוכוסעגי!כפירוובסגמוככובנכרת Sק::ימריןכ',::ירמכין 'כי::סגח .מירסכררןתס Sקנפרט
 Iגוכנעמוסיח!כfורתעטרח::יככגסככרגח~גיסחקגימססספירובגררמוחגככרוכחממסכמויכףיסרינ::יכגוהכפירוטומרסעגי!כגוגחכמכמיךיוכיממובומ'ויכ::יגוימסר!
כספרוכורוכ::ינו ~יוחסךחיר'וסרכ .קורfוס'ספרקכסוףס:כורתגמסגחכמעכסז::ינסוגוגחכחיכוכרסממיסזחחח::ייס::יימוכפרוכוסססךןיעוכגמוחסכ::יחחךונעח'ךי!ס::יס
מfומריט 'tפfוכסמפסרגפינ::ימקרכס;כוריסכיז !יסרמכמכמיךימורגייס::יחגמיססססחךנו!כיfועגיזוומרמכי! tר'מגנכטגוססרטיוחגמ!כגחבוכסחריוירו Sומ·!ס'מור
סוויננממריגסמוווסרחי pמכסרכקכר jגiכוכגמןמגמוככככרזסמוכט'וכקייסגפ!:ט!::יfומיגוכמסחכ::יכמממריס::יזככריס::ימככווביסעכיגיוסכגנגסמ::יך Sכספגסכוfוחניחז

טגכרנכרממרמגוג::יסערוסםגכויכמסוסכמממרסגווגס .ממטסקיוככבווביססטינכמרוריקיס Sעחיריסוחמרוכ Vורכותיכוטקככוממ::יירמס::יחמי::י:וכברכמיגוחממוגחו
fכrו Sיוטסמטסוגםסמסוכמסיומרכמופ!סרבריסימ Sימייםסםכסכסוריחממטסויקיכקמוערומיסםיעמרירמוי !,מויכביובסעור::תגוהכסס Cוינכורעטובכמרסייסםבור

טיסיןוכככרכוטגקברמס Sעמסמכקיססוממסכנכוםקפירממין!כגמ!כרכימרסמממרוסוסכמגומסגגוהמירחס pככנכיiכיססעומריסריקיס Sסגןנכספגעיסכiכמירתסכנבו!:יס
 :גיעגעכמויהוסכחוחוטי::ייווכגברממכוטכפררומגקיסחוחסמנקי:סיסורוחכטיסי::יקפירח Jמ,סנוף l 'סמיסכימורמס::יורמססכוסמככוסיונכסיiכן י::יי::גמכוכתכניהו

גחוגוונ .סמככוסיסמותסכ!כסךיסיסיוזמ!טכמנכטקרוככמפסרסיוחטfוס::יעגי!סודכסךןיעסוכננווביססעככתכמיךיססככווfותסמסידיססמגמיסגווכתגכמורנימזח )*
מכיףסוסכניכרמובוגיסמכגוסיסגרגעכ::יסכסומי!יח'כפ;יו Jרכו-יסיג! .וכמקריסכמוגיסגרמסוגיסמוכטטיסיוכמופןגופומסכמרטסחחיסכעמיחפוזוגמסריח'

ינכיךווומו .סתמיס Jכומיגירוססקכור::יכעתיסס :fרו,נחככס,'מקוייסעג'ןכסיותמהרכגוו!מוכככיסיככיטוסמכווססיוונוסמכי::יססגמסכיססמקריסכגכוכfובכמוחס
קפרחכרנפגיססכמםגפטרממרגסרנסוסקרוטרכיגוטגפטרגוכטיממרמי,כמומריססיוכפורייושניכג :]י::וי::::ימסירכרכיכיסככטגומטרסכבריסמנס::יתכמיריסינירו!
כנרי::יסוקרננוסמומריסחתסגיfורכי,!גפטרמסנוסiכיכוו::יססכריתנומוחמססומטפוכתמהוכיסעניוכיסמו Sכמיר::י iכררג!<ירתווסרריעסקרונכיסוכגר\ומפויכרמס
 ;מי' Iכמכימיטוסfוכסוךיעגוכרומו{יוסנחטכוזוסטנכס .כגונרי 1נ::ימר'מוטבוח'ימנכמועובוככיובז'יימיאשרוניה :ן,נ,,,ב'ערטכiכמנכווהזקותרכוח::ייויסקריעוח .גכס

י~ 5pשכ"ושבתוייכיצאמרפיטחיטפח }*
/ 



ייכ'וףסעץתשיעיפרקכלאיםירושלמי'הכותכפירוש

::יחחי~ו . י::~'~י::בחכי::ינבר~קרומפר)ווי::יפע::י::יניפ::יפגבר .tוזירכנו~קרמ .:יכנר Iנוב::יו Iםכגבגזוובוח:סיכוכנמרמנ~ירןיוזורמנומרו::י Iועכ' .וכנםפי'קוצא·
רני~פכי~בוחירגוס::יי::י::יוכבס 1 "חוזרמ. Sק Iמבר :סנזומ~~כוסמחחמרוןכער S י::~ 1\ ' 1\ו:יסיכיסממו~'ווכחכחוסס 1\ 'נ::סככ~ססכיס'יבנככרוומI!וגסרינ •וגו'עכר
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ממר.סביעי"כמ)בכרפיtכסממירבלי!י(מיtכימרגליתיומבראנאליהבייהומהלוז.אמררישראלרק Sס'רגיסמממרונסי~מעכסס::וכמrכ'במס
סכוף ·'גומט~יוחסטל,ות :ס pסמ' 'פיסבועללפIכוקנ~וחנובfנלזסנקכלוממונסכע~'גנע~

מפניוחמוחסוורעי!ןמ'רכתיומיגספrוימחמאומבחיקטההפודרמהא •מסאכותאארעאכוכנסיומיונחחימומתגסע{מחגסוסנתמי
כעלון 'ופי .נסרפחוסימ Jגמוורע'ןמט~יוח :נכריהכחיקל.טהלפמיע{fוומחגסנ::וגוירור~סו!ונילמסוחייחס

ענס~טסס~ססבסן lסfנ'נערוכוחfווחסוירע'ןאמר •כאוסיאל~האירמיךהיהמאיררביכטוממסמעינסבסיטבונמfנוחסרfנסטנמ
כמטביססמיכססכסגוכטכטבסן 1טמיגמפכ,וtכל Iסקוןסכסממיכסגי ר::ו~tכטןבסיט!:גtכב!רי
 :נטרפןיכורנגכיסמשיחכוןהארישראארעאכניאימורי! ,סtככיייtכיtכ 5יבקייסמ!רס IIנרמבנבבכירס"יע::ו

~בננ:יירריי"מסי::ר·ססיסנמוtכfועילאכחימאוחףעלערסיירגולוזאמרבןאפילו •רירכוןי~,,יחנכיסעמרססימרקכי Sמסימ tביfו ,, '1נס
סחמי~ .סס~מוח::רומ!כמ .'גואיוסיךנהרותרעליםדהימיםעלהראגניכו)(תלה,סדכתיבגנומrכייחחמייחכוחסיסובסמומחנןססגס

{בגוח~ןמס~וממרו .גמינמווזגע~וכגילוסיס .מייחסכמייסבסיוחססמממי(יסעוח
ומככססfומר . 'וf'בר 3j~סיfנוןזו iמע~'מכו·ימאישראארץץת.םרכביזמיםשבעהכ •יכוננהלוחנסמיוחחספיקסfנרזסמענחכחסוכfנספר
מלבניחימfורנסfנכימממר .ונסניסגמס •רמילחאימא •רסמכיימא •דטבךייאימא •רבאעבורtכפווניסייתססעסימכירייירבעס
כפוכטכדומסמ,כו •פסןרסטמינסמרזבtכיןוהאינאדאפםימא.ימאדשלייתי.ימא •רחילחאימאבמרזיטיבtכסו Sמעיברנרב::רסמ 5גמסגניס
 ·גספיוס!!(יככריכבמרז~פיכפ::רממיבמיק •י-לייי .ימע'סtכסמיסבנסמכ ר::י"יו,יוסיבעניר

מס"י Sיגסיורקיסtכס"פכיגמס~ס Sמחייגי •ועשאונהרותהקוהנוסט 1,,1ר • !רחממאלז::רם::ריבי~בפכבtכיגס"יסריקים Sניסויםנמ
 "וf~::רגירסfנוי~מקומכמיועי~ססס::וכיףא"רג • jהישימוגפ"עלהנשקפהכא)(כמיוככתיבונסלמויסלמנמיזסנסלפסגיוזבלגיסלכי

t:i בכרחייאומגסמרזגווחגנונסתמנסלףפקווחסבעחtניומע .גמינספונפסמסמיג .ן:;סמיססערישיכייןלהרעולהשד\אמיכלא
נעו~~עכיזבחייולס 3jנכסי (;:נfנסומיגfוימשלהכוייייכחוגססנינןליסויקיס 5סגווrוחמכסfוךמס Sע

 ,~סכמסמסfומר •,פר::וו~עכ'ןסממינוחם.ר ,הארוואטנרם!ננראכמומצאבשסוסלפ::וספסובו lוfנ'~ערמי Sנקיוס:וייס
tכfוס 5 ,כמי\מ::וכספיtכ lIעניסימערי S~עג'ןקכלכלמכוונההיאוהארכבן ,שערוביוחנזא'/ר::וומסיןכובן'מtכגסןסכמtכייפי"בע~(גtכב . ~ 5

 :יםר::ררך iבסניףמן :רסרונני!עחיקתארכנישחאמציעיארתעאמtכגסיסגממיtכס llןtכריtכ'יג!יtכ'::וומגסימ~מ
כרכפרסיס מ,., .גי'fוירמיךסיסדיסכםfוזיגסי::ובמtכינחרי Mוגמכרחיבורfנייחו  1 "' "' "' •יספי:;:יייבג :ר:ק~יםויפמי{ Cיייעייןכ :מ'iפיבמי <f:כקפסיאייסףוי , ,

סיfננכרוממרבעחמוחי ;'וI\מ Ilסס' Ilט' Iנ{ :מר~יקיןבמ:יפ'ו::במ '~בברמ"יסיי <fמכר~מ כI" 'פיב:יבמרברסלטעוססומביליונכוכב!ירנעם :ועיס
וטיסכימגנומר . 1ךיגוומטימגו!סממיי~בנימיזקכולח{סססיועיניחגןו~מגמוליס
בfנIכיfנמרונוסבעווגוסוסג~ועס .כמייכקנרונ::רע~וחורגיכמוי~חסמרבסע~לטעיסזזממו ,יסיסמס'ימוסקססכססנממ~וסוניו!ועיי 'גוכפריח~וו::רסיביטרfנ~

גו~ויסמקוס:כנ~סיסומףוfויגסימיסענ"יוסוח ,'נr; fנפיסיסמוףע~יחכוסוןכימז.חזנ,שניע :עיססfנרזמןfווחסינעריס 3jטר::רוחי'ברפיחר'ן~fוחרסגקבלו
ימפרםיסוסע~"יייססןמגימכו!ריבינכיסגוכמייסו!רדמיירמיסי::רבימ .יינמגן!ר IIטיבי'נריחמtכעונימסרעכסתסיגtכינבריtכיסנבירסגמג!ריבנרי!רבריtכמtכימ

ייןככסככרימענגמיימסיפ .כמיייסוסימפסר .מייטסןבניסימיס ' rכזמנווימיס :מtכtכ)טניעגמןמףממtכטבןעtכססמס
יימ·ססיכנtכוממיןיממררא.יכא :סס\יינסבפרקירגמ,'מיי jמסקיפיגרסיtכר'מכיסיורי::ריוכמיtכמסי'וו::רנבכננירדר rמבמרזסיטב.ממר ו::וו::כמיזכמעולאפי'כח

עסמויריקניןכיכוטנרסוחקנוזמנמסיfנממטיסנfוור::רוfוומסכי .fויכו!מ'יfויגענומל~::רמולבכ iסנםוזסגחב!ו'ונגלססר Pסכפחמ!ומ,ומיך~ננ~מסס
 :סוממעגמסונמחמנמסנווממרוננגוחסחמיכ .כבישרי :סינסfננמבסססמיחססמ,!ויקיס S:ג

מסכמימ"חיייfנוכביבבליfנ Pרים"::רסמfנר 1מע' . 'ו'פגיע~ס Djסכסיכתיבלגיוןנ,סקסנומס~ססfומרסס·נסקברמוחך 1מענ,מנמנובימנסfוחסמפכימסבוגס
ססיfוירמומ,מיססטעריסו"ספברי"יסבחוךמריסס~בfנרס iמיסימוסכרמסטממסכfנוזמכופו::ונספרtכסכסמסמנמרכ~יזכ"ויפממסfנרזבחוימלננ,!ו'סגfנונס

 ·גנרסכסיןממיי:ס::רימרסיככ'ןמעירסיסןגסכסתביtכסנעי S::וממספחמכככרמגייכחוכמסר ו::: Iיי",ובמרז 3מיג::וס::ויfונמסיfוגיגגפפרמירכם :ככרי::ומיק ו::וf'"יר cמ
 'מריססנבמר::וסימזיtכגיר:גמנמקחמררב::ויבמנור"נרס.יעסייעניכ·טנעפרטיירימסימיסמומלוfומרסייוטנמנfוסובסי::ונתו,סייסכיסרמנמרזסיסומנדתימרז
סיניעtכוננטס rרמרfננ"יטי"יןפכי 3עוגטי!כj::וגחיביעניסבגווח::ר.כ,סרfו~סגיחנסיסרמ~בfנרזכקברכ::ויוחוומתנסומף .גס Sבמרכסקברבממסימגססכססמרזככבי

~fסערועןתכתקלרס נS 3סייוסj נרזרוסיfנ~"ור~יסןוטמבfגחיחונסמ.rנ'קרמגיפנמס:(חfנמרקfננבמחכסנ:יסמסכיחןעמסססכחבכבנרקfנערככח~יfססכיI: ננססמחס
סעומר~מיכרfנסס :Iומגריfנ P~יססכככס 1וfוונננעיכבמימט'וגפרו::ייסבfנר~ס pנוססבע Pסנ 11ח' iספסיבססלfנ,חכוסמיסנקוו 'סוונברסעו~סמוו!:ענגמולס 1;:לfנ' bס'

סערככךמגויכחוסיfנמריסס~כבfנלסרנכןו::יעלוסגו'·שערונחסיסימון:פכיענמ'~פי 1יכעוריסומס .יטלfנ~נfנרזסIכובביסימיסיוסס~וס mjססגוילו~סו
 :מקיססס 1רטריכנ'יטכסכיגסיגסנעי fSומ :',וככסכ::וריחועננקייסג::רריחמקוססוfוסfו"tכ

מtוסרגו~ b~עי~ברזוםגרמסס::ויממריסס~נמר::רבכססממיכ::רעכיןבןד~:וכrירעורל
ניכנמיtכיימקיוטיסכפ~מיסעניכיססגיריס::רסנfוסמיןורמייכם:ניג'ן::ריס Cסיו::וכיבסגטנעי Sממtכסמככבומגייכתטסימביויסיtכ::רקננ:ויימכןר'י"מרסייסמינ
 :וכמפככמע~סכtכנtכים~מסעס::רערסבוסיוימריסטכנמרtיקריס!רככברככנייזסי::רי::רסרמוי

rגSa)י 
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 ·סס~קכוי~ע~וסגיתכמרז~מית~ע~מזוזמע~ות 'כ~ייג~טתיסכייי ..t\י'פי'לאכ~'{וק~ית::ועיקיסמ~ונמיתות·{פיכ'כייייסכמוי{פו' .ססי j\:וכיססתוכלא

 :~תמייסכמע{תגוסכמרזtנכקנר Iוכיו .סכ{::וימססקבויס~וכרמחיומגסמעוכחיכויכחכ::וסעווסכסחימותיו Sנכו Sמכקכיסגיתמתעוו::וכוף Iמו::וומ
כחסרססמיס Iמכתענס::ווחבגימ{סקימובכרכיסססוחיסמ,סכ{יג{'כס.כוררגלוימויי Sעע{סע{י'ייסמוזו Sח Sמסנמסךע{יו!וכ{ססעיימיוסיורו .וכרמיסב{חסכקרמ

רין Sס~יזרעמיבחיקומוחז:ייקקוססכ~כיססככומססייתק'יס 'סוכיכמחמכקרמזסןכ~ספעסמי! .כקכרמותס Sעכייוןעווסגגויכםפסגחחוח Sח Sכג::וסביעויקיס S ו::
ממחכמחיפת::ומיזוימסימיחו::ווגממוססיגךחרזגגפיסמכייכזו'כחייfוגמכרחוייויו

סססימיתו::ווכ{:כורמותגמ~חמתסיגךתלכוביתךיושביוכלפשחורכ)ואתהכ(ירמיהאבתילא Iסע{יוו.יגויויורומססמסרע::ו{יוג::וסחייס
וfכסטסככגזוויפחו::וויכךכווכועווכחיולו'יrויוגיגrוכסג'כחומכג .::וrוייסמקור

חתקייסגמtנסויקכר{כמריססימיחוסואבא.רביתקברושסתמותושםתבאובב-בשבימחיסגפבריס Iמח"כס'מוח Sו::ועו::ווגךמחוכעוכ
וסבכיזרעחגכח{קומוfכזוסי{קקו::ונכומ'ישםמת.ח"אחנינאברחמאורןחלבוא"רזמינאבר::ועגיכויס::וIוייסוכגספעג::וסכמכעכ::ויוrנ
מוייחכזוססוגסחחרמגממיומייסגמס::ויינידוישכאןונמברשם.מתשתיםבידויששםונמנרוכיייוזוסזויביווסיס'וסווייקסקוס)(גזר

 Iבסומרומסרביחומגויסב::ומרנכסע~עגס I Iיגזכ-ובוסיי .ייקכיוססזומוזוס j\ומכוזויב
fכנקרוב::ו::וימגיסגונמ::וכרחקיימסססוימזומיתהעלמכפרתשבכאזקבורהאמרוחרינא •אחת·י::וקיסייקברוססוקממר .וזוקברזוחוייסס
 :::ומפרסיסטגתכווכמויורעfכגשלהוז.רבייובהבשםרביחמאברחביבאבריגליידברבשריבא M:וחמו::ו) '{כ(וססכחיכתסמיח::ומג

::ויטיכסטמעגתקוריfככררכיסברתפי'לבכב) א//ם(כתיבמתבעדהואהזכללמיiכמתיהערבתיהגfכתקכרוטסקרחגויוי::ו .וכ'קכורסחמר
ות Sוכומק"מיסכסrוייססססגחוחס::וימ • / / / I /מטוסחגfככמיח::וו::ותסוקכור::וגמימרfכחfכ

 ·מחכיסרמרעממוירמכיוכסכ::ו::וחכויוחגלעדברמותויפלויעלאחאבאתיפתהמיויאמרrוויגמיחחעגמגפרכfכרזונקבררסיכfכ
סיס.,מירומסיסרמיכמרזסררממרוועור :תמןלאכיותבתוךוימותכיורס 3jביסיזוכפריכו::וכחופסחורקחמר

סבחחייועיכמ::ו::ווכית::וממרימכי .מיוסכובאיםטריזמטייליןהוואליעזרורןמיריאכררבילב'::וומוכ'כ~רברריגליי :יקכרססגס
::וסיכח{עורויכי::וקייססחרזמ{סככוף;וגוף • / I Iחיוכרמ,כיסיגגוסימסכ,כבפרק Iוכממר
fכrורכבומסגסכוו{תועגחיט{עו{סכי{ורן.אמרלארץמחו//לבאיזשהיוארונותראויתי::ו·וככויג,ןגתמןרמזובעי{מחרמבי::וערכין
טכייוגמפן::רע{י::וסמגפרת::וfכרזטעפרוכיתתסקוראאביאילווייעילומהאליעזרלרביקיריאבר::ווממססגמוזועגיוסגגורנמקוסופרטיי
גנמכrוייסגססססיס::וזוטוקסוכונססומזוגומרותרואובחייכםלתועבהשמתםונחלתיב)(ירמיהעליהחגטסיזויסמכויכ,ןזווכן .כסמתמגיטוכמחנקט

סכתכתיעכ,::וסכמוסיממגפרזוקסווס::ומכמרז •- / J.\ /פי'יעקנקוכוב~פר .מוזוווכו{ירגתרג{יו
 :ממריסונמקומותסכמעי::ובמממריסנרמושהןכיוןליהאמר •במיתתכםארציאתותטנזאוממורומיסמכוגיכפעמיסגו'ךמתכעיגמתר

כוחורזוובס'ממונזווכוכעכוורמוכאןלדעלומניחיןעפרגושנוטליןהןישראללארץמגיעיןמסגיוסומ·!ססומחמחרתיעירממקומובמ
ובסמסבייוזוימיירכ S 'סנתJרסיססימסכח :עמואדמתווכפריב)(יבריסדכתיבמתכפריןארונםסיכפרמיJרחוכפעויזו Iריכ' S::ועירסמכסי
יטפגוגמ~כיסוטריסרמוט::וס::וכונ::ויס::ו::וריסנגטוןךמתנעיגחזורממרוגןוע{ .עגי::וס
נ::וסוטמrויסטטיסוי::ויו~ממיכיסעותגפכיששיפרמיתשניעמסכת .וגפעוגתוחניורי, Sט::ומקוסכגומר::ותפענ

 :טיר::ונומרעתיויןסממרוכסגייכJרווfכת , .תמן{חכיתונתוו:ויסותיחי::ומכוינ,ןתמ!
שלחפרםטיגיותנחםזגשלשברשמואלרןאמרלבנוכקוסכמוזוסומריך Sו ,מ"·חכfוכמכממס

יליליללושעלייכמבךת::ו,וסממ::וו)וסגןורע .עייוסכבזר
 •פנההפנותרוצחשהואמ •ארץכנםואשעדשראארץהירוסכ'כוסמחמכךחמב~::ויפימ.סעססירוסימי

לווהלךלהקב//הלווהאמ~זפינהגרגשי •יעשהמלחמהלעשות •ישליםלהשליםח{מניתונתוךכfווימזוס::ועJריקסכותנ~ומךכ
השלימובבעובים •אפריקיזוכארצכםארץאלאתכםולקחתיבואיעדיו)(ישעיהלאפריקימטמעטכז::וכוככ::ו::וכירמס::וומטכזוגרמ::ו ' jתמ

 •ובפלומלחמהעשומלכיםואחדשלשיםישראלאתבבעוזיושביהשלימווכי ),(יהושע :כטומרוזוקכרו::ווככונממ::ותכו!סמתכמקרח
 · / ... /לךתיכויכונטוזחיברוח'סי' .פוסטיניותלב

מ//םשירהלומרעתירותהזאמנהלטוריהגליותילכשיגיעושונםבריוסטיארןאמרדפרוכסיביוח·iז IlI::וערוך):של(מו~ףובורס
 :אנמהלטוריאמנהמראשתשורינ)(~יויגונ ו::יו::)וחחבמ,גרחנ·נמ::ו ו:: pס{קס::ו

ר~מרכfורכ::וובךכריס •::וחויקותכ{כגחוב
רכיעיפרמתרומותמסכתומו~' .וכ'מקוסגככוטבממפורס ו::יו::מימ
 ,עכיכיס::בנג'רגחונססועכווקמנfכו::וכמ
 •מארבעיםאחדותרםיפהע~זוגו'רrו,טיםמחמרהאיפהששיתםה)(יחזקא~כתובלח .נfכרזיככ~וטנמעך :מ,נרותכ'ג::ו '~י

תקחישראלבניומחמצית )א~(בוכיבוכתיבלוירן.אמרחממשי'באחדבינוניתיוכניס::ויומוורוקממסוכעניטכמוכ::וחי
לזוIוי::ונמוכסוסנfוסירוןמסענרומנ{כ::וסכיס. אחרזהמה •כזההואהריאחרממקוםאוחושאתהמה.כהחמשיםמןאחוזאחדפיסרב::ווכנריסוממריג!מסממניכסמ::ו.ככ

םח}כיחזקאלדכתינמששיםאחד.והרעהמחמ'זtיםאחדאוחושאתהמהכלאףמחמשיםס::וי::ו::וויןבכימקוסזיוטבממ::ויספורסי::ווסע
 :וגוןהחטיםמחמרהאיפהאתוששיתםכמרזסכככסוכממר ,מ"וכסוכעוכ'כנכוס
טמ"כלוםמפסידיבובזיכמעשרותיוציאמלחיבבילביאמרלומ"מערימrוו{סוסננכוסניrווו::ווגוס::וי::ו  • ,קאותוהכורא.רךגרורו::ו::ויחינ Sוגכן .::וויוטכממפורט ו::יו::
 :מתכובתויהיההחוםראלהאיפההחומרועשיריתםה)(יחזקא~כוכימ, .ורקחגחונח"טכגכשקווס::וכח
 .פגסנרנשי :ורטניכומכינחfכמורמיותרי

שמיניפרק :רנ::ו·ועמיסבךבריםי::וגמיריו::וכיספק Iמ,
לואויכיגםאישררכיהןברצותטז) ','"מככתיבז Lמפורסו::ועכין •כו'כככיוחלכשיגיעולך זהאומרמאיררן •אתויםיש '10ךכ~סמי"וןמJר'חססווריסגיבפ'ר'כס
 :הנחשז;דהאומר/ל Iביהושערבי •הכלבסמקוסמניתיטרfכנגוסססגיכ::וכנותע{ונו'

'י" 'סיז' Dרנ::י C 'ד:-::ב'גפרו:i:ירנ::י וrו,,:!ר : י::'<!רג::ידגריסג :סמ~ינ!<רקגנ~'ב : ,' S ס:!Dרג"רfכ ' Dרנrו'פסיקייfכאיוסףיךמטוריקחמרועג::ו .מסבנ,ותעמסורתסrוו
 :ךי(פרטסנירה :ח~ס"סגrופfכו' '''' Cירומותועומגכג::ווטמוסוח::ורכיחמכ::ומרחט

 .גמיז ו:: rSוווג::ונןוכמגויסרמגמרז::ור
 :מכי::ונ::ונעחםיסירומףיחרועעוייכמסמחJרסועי .ממומסויססגי::וסכיסירס 1~סוייסוריווריס .סיר::ומומריסיסיוימרןבומסחמ~Jרססומיסס::וב~יוחכוסיביעו
חומר .ס::ועוריםממומר ו::פ,מו::וששיםת :כיוככיתמו::וורז .מממסיסממךייורסחרומ::וגימףמחמסיסממומגסחרומייירכ Sסמגמוריכ .וכ' IמומסמJרסמ::וכללח
"מרבעיסממךיפ::ו 1וע' .רעסעיןוסייוכ .מססיסממווסייוכמ Sכמממומרסמ·פסמססיחכוסתורס .סמס ' Sמעוכססמ,ספססיתfכ Sכמ 1סמ,סיסומ·פססמ,!סיסיססוי

ותןIוומייסנסכימססוסייכוfכיכמ:סתוJרוrוךrווכוככסעוריסוrוווכרמטיסfכIוומיקמיוטטיתסכנומרטיחס Pוקרfכנ::וfככמיוגתינ ו::פ,מו::ססיתגותינקרח 'כfו::מכמיכי::וכפקמ
תורםרי::ווכ'מוףקיורטיז(תוססותטעוריסומומרחטיסrוווכרו::וייכו~fכיזגסטיס ' Sוrו ו::ל/~ו::ווי/למfכרכעיסמחךו::וייכוכמכחוטטיתסעני~מכ::ומ,גותיכ)כ::ויפ::ו~טית
גtומפיגוט::וי::וכמויטfכרוכעטרותיו tiטיסר'טfופיגוכגריכרגסטוגrוט::וקכי::ו .כגוסמפ~יואיבו:לועיניט Sרףכתוכותעטרספיחתךי::ותו~'ועיי! .::וכית)נענכותג.ו

םזינןןכמן::וrוומריrו~רכt:חנומרמזווככתסיסיסמו Sב<מסווכר iוכקרמומחי . i ·מ~ב'ס::וימסrוווכר iוכ::ומעסיוסייוכ::ומ,פסמסומרועסירי!רסכחמר .::ומעסרותימ,ן Sm"יו
כנייתיפ)וייכרכי ~' bור •;:ומססיניןגינומסיתומ·גככוrויג::וכtמ'כרןכויטוכככגךןנטיכןוחויונמזסמויגגככזפrוס •ככיגזהלז :מנכגוס::ופרסrוסנכ::וג<רסנ~נ pנ



ידייףסעץשמינירפקרחומותירושלמידןנ,תכ!ניריז;י
 :«יסבירוסנ'וכ~"סחיקרמוסעובר~מייתינריביבור~"וררב,ורעיי~גווברממיס, ' \:1ספנ,סר'פכמעמוכומןסיסממ"ב Sובסכמסכזנמ 6יריססיכזtנרבילח

וכימיססנשניות Iופנמעמוכומ!וסיס ,סרס3מסכמסירמסיס ,יגמירבילחוגו'; iייגמססירוסוfו"רגומסוןfורס Sוי"יוומrוrגסוסיןכפעס
fו"רענס,זסגנפעסנו sםfוו Sומירו tpפfומחעפס .סגtגיעניסיענסובנחסמורסנסםחמרמנפגיססנסרימו"סומגיגfונר'נז::חונבחוז::ייטן'ואתלט

ענס jבגfכfכפינוז::סריפמfכיספומרובסוfכובימסרגיס'ענוfוסמוןמגחןןת pמרסימווגמגסרפ~: Pסובסיחמנקסנזרנסיססזסרובעועסבמנגנביםרtיפ Pסנמחחמרס
ז::מ,נונמיובז::ומרס'ובמירח 6מנסועינגיונחבסגייןסגפנניווחגססםטייעמסו(יגכ,וברחנ

 ;מ, Sעניטמרירועליהיניהוה •פביומיניהירחילכהוהינאירבילחמונומסממגויננוו::ססכותןדסיןגסנניסכפכי
 ו~' Sנסומסו .קומיסון"ןמירממיסחוט 1 1 , 11 1 ,מנסוןמרפוכוןפירוסווסורמובסרווימכנו
רסנבתוכרמססיפימכומכ ,סכנכיסמןזמוחר •דמייןמרושיוארבעהעלערסיהמ 6מר"רוומנוכססוסמרפוסכימוסרפיון

סכנני~וכפכיגפכפכומומרfכסוגסתפקוסוסמיניהארימוןאמר •נביהואשכ'ריהיריהפשט :מובכססחוגניסכסכניסגייטע
ינ,ן Sמfוסגירסנפרקסו"רחמורחירפנוגמfו :היפתאיםשומרפקוז)(ילהתםממחגינויר'נרמגכ,ספסוקזהוביעורפי'ם

רירעיחי"fווfופינו .סרניקסמפכיס"מfוחלללfורסענממןממעוררםמסגtמרfורס
מ,נסורקמיבעיfוחפובררובריגמ)ו!וסנגמfוישראמאכישהיןבציפוריאחרבטבחאמעשחטfוריסר iונרטסונמוסבנטו!גוגסוסחופfו
טנ'סר Sס !"ונ pפנרוקfומונמורנפונ pטריגןש IIבעייושתהחאתפעםוטררפת.נבלותויק sססמיטרינמורןמ,ססייומ Sמנענור
מוככרעיימספרמסמיכמיספוקסיסכחנקו •ברמומלממיסכלביסוהיווומזונפללנגועלהסרטע'ונפוזענוכמןתסספכמנרמומוןכוכווס
- ..לילנס'כסווומטירכומיעננסתסגממרתורן I ~ • 1 1 כמי!ניייססע"מנמביסמןכנעניןנמתיכוק
נוחותטמ,!חכיגמרניוססינ .מספוסקיסמ Sק •קומיהוןמןמירמיתיהמהובח,ינאריןושאאתווובתמנורסבסחסיסזחחוסורחחוריק sסובסוח

גיווזסבגירוןסגנביסמפגיז::בתחיסויובוסלאטרפהבשרהובשרככ)(סו:ותכתיבלוןארמסוףזסעסוי'!כיס iמממוברמימומחסוי
ובמובנסססגימוסארכיבין' :חגנ,רמרירסואתגוזלהיהוזה •אווחריכוו Iתשלכלבתאכלוריק Sסססורמחגיוזונו'וובנמווכרומסזמוי

נסןסגימ!ריפות Pבמוחסובב,נמוגניסססללללננמוורחויממתויעיינמסססייסנססימ
ככניחרזכמיטרמננגיונגנמסוסנסכרןארפלנוווואמרישרא~ת tומאכיכיםהככוריסויירוסכיניוכנימ'נפכיונסווומו iמ"

 :כמכינממכס:ויכטוכו :אכליואינוןרהוןרמסקכיסכמטרונו'כניייסרוחור Sיכויטנמו
ככק(מר .וכ'סקנרת :מעטס .וריסאסלמרזסססמגגינסמ,ססריסרוחויספיג,יIכjוף
גמ,גוקוסמ'ןפסריגסווקורfומבוסגנפניישישפרק~שרותממסבתיו i"נפיירחוריס :I ר::-ענרינגכניססבטסים
סנ)ומססגתוביספירוובובקינורחמרומיולפי' .מכיביז 1[וחג :ע~יססגורtוי:גיסוסי~יס

נוריםגנומר · i·מסיב'בסיביןנכרבוחס:קבנויתביוהוו!וליורןכהנאבראבא'רזעירארןמא:מדנר] jמוביב'tוגו
תורר,מרסממתגיאיל :נריטינוסכוגיסוצווחראגרתאלאיליומקנותזונירארןוהוהחכמסטסיממרבניובסגרתכקיהיה 'פימא

סמוסענוגקסחימסכסתעוררפי' .נעוסי,תלמהכהנבכרני/ל Iא""יסמיספרילהוןוגססרנסנסמרוימ'ןסססומריסכסמרמ
fוז'נמסונס.ויטונספורעגותבכנויורןנעוסיזא 1,א.אר 1 "'מס'נוסיסונמממריסונריסגכנכקיסיס

במחךזכעורסכטמרמסכנו"רמימססמרימדיןמהולואמר •לךמניכיונוןוואשאללוומקנותנמכמיסונס~~בכ~יויוחכןר'קורמוסיסנמוגג
 'מענגס,סנמנבכו~ספווכמיועננו~פרובכחמותשאריתתורךארםחמת •כטר)(להת,םרכתיבססיסמחרתחמיסס""ירעניוסיסועור{מס·

 :רמונ,!רםיק Iפור Sסמבירתנובוןסומותמבורשאריתז IIבעוהתורךארםחמתכי'ליהאמרתחגורענכיסוכיביבמע!:יססריקיס sמגנכיסמכ!:ים jנ
רריובfו"יפגמנומרגוג~tנו .גו'גימראו • ,לי ~.~!:יסיו:גועיננח,סוכ~fוכיזכמנרססכנכו

פייוטווסכי .נעויס,וסיפ)ונעוסיכוקרמארםחמתכינימראולו.אמרבועוהו'חתנורחמותגמונעו{סטחו,רסומב{בנכינריומ,,,וגותיו
סזסנפוגסטגעכטמסע{ iיווסנfוסכעוגסלויא"ר •כעוה"זחתנורחמות'יתהשאב IIבעוהתורךמזרזרעכיסרמסכמסע~טנגונתגמורס~יירו

חמותסרt<ימ Jונכבסמ,כעו~סכקיוכמ'מתאמהרואיםצרימיםהרשעים~ולחמתךכשתעוררכיסיכיניססמרקיסגfומסןו~מרפמחונו~
גנ"רינמי"ומטמחז1לרכנו"רננכוסי'יתכמור 1'יל-לנסטימכורכי ;:רר'נותסמזריגנככןזגירקמן

' j ו"טרכומס{כניןrוופי'"עסיו,כ~פג~סעכיסובפוסיזהיאזעירארביאמר •שמךים'מוחוהוהועושהזסעגנעיכיסוירפגנריוrויfסר
:כשתעוררנעוסינע;;סטמריתתגימט{מ.ירמיהכלוםמינהשמעינולא iמהפכוהיאאיפכאובגממיבעונסובמו,רסומב~גננסססיבוסוfו

מרסענמכימסמחס"גיו!רממסוסיפ .ממתן •כולםמוטבארהיארוסניתךצורצוראזלבנימבנ:גפסוק Pפוב ג:,וחיןס,ססנור'ינבנ(
ריקיס Sסוביורורסינסוב:גיחג{ונכרתורן'רסע 1 1וונכיסבתננכוררכיסומעסיסנ,ס jגנסרמ,

יס{{ועיוסוומססגותגמסימגמינוסומוסרישלישיפרמכוריםבמסכת :תעגיותנמסגמונימוו{זס
מכמורחמומטמרימנגן .מסרזמןס'מת I •סמגוגוסין"כיןכפי .ווג'נכורלפיסב

סfנמסכיכנסרטעיסנכנממכיונסכימסוחמוזרמלאיוככלבמרנליתאכקיהיה ~ tבברשמעוןסאמכיןסיו l 'סנוגריסבכבfותסככגסיס
היא : Jנסורמחויקיס Sסיוסיפוענ,סןמני~ןיונחורביוהוהלאכולעגולליןוהולאוח Sמסגנכוופכיססנ:גקכיגמ,ס 5סיוסמו'גוס'ן

נסכסתסםןסמבוספי' .נכספגסוסימספגס 1I ~ 1 1 1 ~סגחבתיגמובמגיגסיס Pמועמסרביס)וס
{עגיןוביובוסנכמגס{ומריסמי!גןמו-"מיכלאמר •לחםלכחמיםלאםנוגם)(קלהתעלויקריfומתפעס,ז sנק'א' :,חחגת pמבוסףכמענס
טיור Sכבייינכיסנבכומ"יונגן .:גר'ןאבותיומעשהיכיראברהםשל ,מעשימכירשאינוזק!כמסרוירמח !ק'תינ .רמוקיסבעתים
טמנתנעגי!ו:גזסרס"ורג(ומייוקגיתן , •זהשלומכמfו{סיךוירמתמו Sבכג,ק!גfוומרגוירfות
כיפ~תסימכממתכיתיןסטמ{מסוס"כוווקגיתך • 1שחשדוחונתורס:פכיסע'עיוrוס ,תפריח
כימכניסטנמרסימנפירק'ןרכמ,'ונוקכיכבורלפיכוןהבכוריםאתפרישיוכיצדסשנחמכ~סיסנמסךוסו cסמגפרס.רמוימיסכמסמ
 :מסכנטונ,סעסקתניכוולא •יוצאיוהיוחבכנפיו .גממגסממוו{וס Pוגסfוס{ממויקחמסספורט
מכמסטסיממרנניומכסגרמ .נקיחיהמאכיסחסרוובהשאין""ימהמהוהר"'ייתת""ום ), , (סמכוגסבסוףרכי Sבניסרכתסיוג{וגיובסיס

 ,סרנסנסמרויחיזובססומריסכסמרמ 1I I 1'" , I 1 1 • 1 "טרקאו
נוסיסונמ .מחריסנוריסגננכקיסיסונסאלעזרבושמעוורתנילקיציו.אחזרשדינההכאהיאשניאכיס.חרסוובושאיוהרורףא

נ#ו,ונספ{יוי,רמיוחגןרניו"יס .ימגנמסארבעלזקואבהוררןבריהחנינא , Iה/.ראנימאלהיךויראתזקןת"ליטריחשלאזלמונמיו
ממרתמחי'עגיומגזירסיסנחס·ועווגחכמיסי ciלילל 1
גויניויקיסנמעטיסס Sחכמיס~גסיסניןטסיסמנמו.כסהשעררואהומשהואך ,'מ.ושבעבררואהומשהוא.נרווישבעבראומת
נןניסיוסונכיג~מזסוכגמכיגוfונרססכמונכמי'אחרי.והביטוהאהלהכאוערמשהזארחיוהביטוונוןמשהבצאתיהוהיג)(.םות"מט
 .נעו{סטמו,רסומבגבגגי .בריוחמ,וגותיוויראתתקוםשיכהמפניה IIהקכא(ז.:רסימוורביאמראישבאשתשחשרוהומלמרכמשה

סfווגנוסי'מגי!גפי .גו'נכוולפימכ . "גי!סיס l ' , סירו,,:::נסכתסגכגס'ן . fIו .רגר'ר{ Dן'ס ;j "ייע ;Cןיסוק D }/)'Iען Jג iיוכמקרמסררןמכומ"מרגסע'נ"קמ qריי{קנכ\'כס'סויקיראיוסףיד

 Jנזקגfוומרנוירממ !ק'גמסן .וירחת'קןתיל :רחוקיסנעמיסמחתפעס ' I'S 'ק{אחר : tIבמכיגמועטיסמסרניסמס .וס 5סמננגוופגיססגrיכי{מ,ן Sסיוסמכונוסיז
 , וי,,'כנסמססמןגפרוטמססכינויfופסרסמימומריססוורכי Sכ,וסיו .סוינורפיפס~טסמןספירסגפי .כמיfוטסמווסוסלםר :תפרימומנמfוכסיןוירמתע'מו
(סמרפ)וי»פתייכמוכיסופמממ"מפכיןנככויפוכו'סוגממכס,ממוומ"נוסכןכסעונגסותיססקכ~ונממכסססיסזמןכנומסמענממכס,ג"ססויי'!מופגותינכןזררסו

ועי'
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נtננמסנינסומרבעיס ס\'מרבעיסבסרטיטבממריגיוטתיסמגינסגמומ,סבמטתרקיסמכטיסנכפירקמתס 5ינמוסטמ~רובוומי " Iסירקמסורנייכמוממנכיפועיין
רגי 5ננמרסמננ, 'סכמנןfובעיניסס~ימ~ברמויססרמןוברוחוטח::ינחומיסמגנעומרוערנוומבר::יסכוחיב .~קיימrג'::יומאבי :מסעסרווןןנחקטיסויבערבגככו
סיוג{וכיסרכונס{,חתסיסמחייספררטסיסטחסרעסממ~נסמסוכונו::י .כנ{סנוףיוסבססי::יחמרו::יחסנ!רפמיוסבונבי .,ססוחסורפיסתקו!ננירו""רוס'נפני

זכמזכחסומסמסי{ןסנממרורמויפן Iגס Iק'נסעמיווכימן Sענניןניוכ,נסתות{מוכנ :סיורפיקכירוסנמי 1 " 1'1 •עומזתוסכינס
רכערנ ,,,כרקיסחנסיסמסירקתס S 'נמ •חגסנמוכזכןיס SIרסיו .ט'כעייןחיןגס

רביכומססמענתוכפימסעסקט!מנקססיועמירתמצותשקיימתיחואאניח'אנימאלחיךסכסמע .וכעוכזכרכתועניו { 3j{י.ס sריבtנ
rנסtוםסונססייכrוכfמגפרתבוונסתמ!נסי• I וסמטרטס~כנותי"ויrוטמ"גוס~זסזו"יטבח

וקכfכמנסו!טסוח~מטסויקכמופסוקענמוינ :חתלהזקזיבורוכיבחריסגחיבזרס ~נמסוכתע~יוקבנ
מ::ימורסיותרוסניטופטוקחמנסחן;תומתמקכלכעיולאממניתיהכעייודייווזעירארביגסתננוונ כf~בבינעינמ~מ"וקמוגח!.וחי!וכ'
עמיותת ISמסקייוכתיאיחאבי :ספירסתיחתןחכםתניתנייאחהזשמעכר •עלוי:אלאנסימכרfבתנככינככינכרסינחכוסמו{fו

סקייסנfויוכמכרכסעננמנכרס'סנ Iמחס . !ק'לללת Iנ Iסרחסח'ן Iנפכונסוחי .~כוחיונוו::נככמנו
ננקיי 'סמנ,ווירמ'קכחןנעזכסמינסוח 5מ·חנםממניתיחויעקבימכפרתחנווגשיאו::סיונוסגונוחכיוו::נמ{סיגן;!יס.נfו

בסוףכותיב .ענ,וב Sנוססיייוסבוסוחכתיבמחוקןפניוהורתתקוםשיבהמפניים)(ויקרא 'יטס'ננירחוחמרי{פיגמכtנוסtנ'ככעני\Jו
ינ Iומרס'נפכיעומועוכרווחבר::יססענ'ן •אותותונולאכארצכםגראתךיגורוכי(שם)כתריה .יעקבחת{סרוביסמעחננמכנסוtנ'ו:iנחוכ'ן

 :ורכ',ס::יוחסופייסחקו!ללללועחוסנח!סנפיסחסlנוממריכ!נמיופניב
ענככנסיבנככוכתויס 5רוסיו,ירfורבימגכשנתמנהחכםאף •עונותיוכעויומוחהנרמה :גרונוחיוכממנונסחבייר

עוכתונתוומרונחכססכומכיו!::יכנורעשווילךכח)(בראשיחחתז •עונותיוכלעללומוחליזכנכתמניסנfונונכנ,כסיס .מק{נככfכרביס,ר
מנ{it:גררסמןנורחוכיססמ"'מקכ{כיסנממחלת.וכיישמעאלכתמחלתאתויקחישמעאלאלננסימfוונותניןכמנרכ'ססיומככו! " '1נמכמי'

ענזוקננווכ'מכסססניוכסמסכס,מתגססמעכללולושנמחאלא •יחשמבשמתוחלאשמחחיה .כסףמנסיעניסןרקא :נכירמסרמייסנס lוtנ
עונות{ממי{חטעסנ,ועורחויממכו::ינ::ייותחנסי Iכסףחנסיוסנסוריןניפקווכחנכנינ!

ןכעמיס 'מבfכמובו::יוממסובמנ::ימכ'ממוג{וכיכמלכושאולשנהכויג)א(שמיאי.נשיאעונותיו·ממרסריוfוכ!רעזסחעבוןרנfוסומ כי::'
ס::יסחו{מיכי::יחמוטוביס·גממוסני::יסוכסכתינוקעונותיוכלעללושנמחלאלאהיהשנהכזבסבי{כבמוfכנו::יגףtכבסבינ::יבfכמנו::ירבמטי

נמרונור 5ס::יערבתורסנעטוקסיונמ,קתממו!סנתןייעט::יעמייי::יוויי!ופרטיי .ו::יב
סרןסןכ Iס Iסרננכנסיגעניכסננכ"תןנןכונ :שנהכזונfכ .כמררעתסעניוורט.לית :גןענננסיfכ
נסיסוכיחס rמנכרת Iחכיעניומעיויסמעסיואימירביבכספא.ומתמנילאיליזמקלמנארבימרמיסתסירורמסניון Iרגiנכוסfכיןfכעיפזכימtנ
~ומ~סמטר Cו~מי .נמעםיומ 5נמנ)וועונסלאזחכואלהיכסףאלהיכ)(שוכותעליהוזקריסנכ:גוןנרחס:יןכנ,חסע{יוו{סני Iנכפכניס 1נגווינ
 'jtןטמוג{{ונממני!סיסיווכח!סדי!סורחלללל,ן Iמסנfכנמ .חיחננכוריק{וסנtנוכיכמם
 ~ז{י::נ:וו .עמ::ינמורריק 5ס::יומגיו!נועריושכמררעתיושעיתוטיאשיהא"ר •כםתעשורחחומייםיכ!ונחממורסנכמררעתניס

tלונ tגנבימפ'נכנחמנסמסכויססנחמנ::ינםיחעומריואיוככףסמתמנישהואזהדייזא"ר •חמורומטחמtל .נגבוססנfכחנימfכ::ירומעינמוכגוי
 riות.וכססנמותוענמורסססומסמנויכיכמררעתשעליווהטליתרניאותוקוריוואיזמפניו .תכיינפסן:נעבידחימfכיטס Iסיויעמ'וגו
מכוחונקייססעריוחמןנכסמררכימסססוכסמלרוfכ'!fככווחיונחורסנומויסכfכנו5גומזכנגוסס
ססנכינותסננכיחנוסיסנכירס.רניס Iפריסעכר •יתיביזהווזרכנזמזוחוועירארבי •חמורשמוחוסנכינסנרכזכ bסגבורונכםני .fכוות

רק 5יס IIעכוותיוכ~~וסמומ~יוממןכסיתמייב Iלררבנזומזההואאמרכנסףומתמניאיליזמזחו,נfונכסניונענכורסנמח Iוfכנ Pעםק ,,,,ר IIס
סעס::י {' Iמרבריגפימעסוססניfכובימייס.תרגםמקומויליזניקוםילאתניינפשזנעבירועיראמתורגמןסיס·סוחכו' 3jיעיט:םתתגמי"
עסווירfכסנממר::יפסוקיור::יוקחסיב::יל::יורטס{סננסיעבגסףסננככוח! iמtכנ~רrז

} S כוסי::ימכככ::יס .בורfכביוו! 5ר{קייססנתעוררהקיצהעץאומרהויכ)(חבקיקנכוריאכפראישיעקכע{סרבקחיממורf. טכנסב'סטעס
נספןכומעטססיסממסנסחנסfונומג'fומוהנהלהורותהואויורעיורההוארומםלאבועורינוריומםמיע bוסממורנממורfכ מ:tנ"'וסי::י

ממוכננכנ tiסנחמוסקווסכי,(מרת{חיסנכ!רסוכלש(ם)איתמניבכספייאלאוכסףוחבתפושחוא ·נמתורגמןררס::יסוסננמוסירע כf{[ •בור 5נ
 '!ג:!י:נחונ :tנ~טסיססוכסףסונרמסס )(ללהואס: Sסק'נעז\fומרסויענ'ןחרגסן'גוענ

נונר~מוסנוסיסונמנ.נומנ Sבכ ,ס llתו Iסנמ jכעיתואומרחוי •וםכנחיסאבקרכואיזרוחנמקמנכר.וסור{סורוחסומכרייורע .יורס
גנע{כווטףכחמוס. .עחס {~מנומנומווונח Iבכנישתאריכ//להאקרשובחיכל'וה'(רטם) •ממנייה:הייוע Iנממגוסנונריומסינוגנוסכמיס
כסע::יסמח!גיוכ~{'יוחר '~מיח tמססממו :יקיסריומררתא·יס 5רומחסfכסג{ומר .מנכנייסכעיות!tנומר
סנמוחיסיבמיך{ססחו{בתמייבמ"ססוכסמססוממנעורב!מק Sירביר::ייכ::יו!ירי(נמטח

מססממרכננחמייבכוסיfכומגססביח.סכ::יבחע,יוורמו .,גך::יבו!ס::ייבקירסי!בביסגינ ""'מאיתמי)פרקפאהכמטתכזהמעניו(עיי "fכ
סנסגתססימוכנניותרסנמותנעונitסתונליזמטעיזהיהפרנסיומקיםהוהכרחגיירכימהויקיס 5 י::כי .קוסוב::ייגנ 'י::וססכמומר
יס.חנננכוכייסחחת!:כסוכנכויוכתסכננ,סשניתנהשררהשכללומראורייתאסספינס.נס'כנכיססקגיססנסמועננקרfכיס

ססנסגסעני(ענ'ןןכנ Iסכנסימגיניניסססבונכיכו wיממלכיסכי ) n(וכרט'ישנאמרניתנהמתורהקריייקורסנכי\סססיסוקיכרי!סככtכlכח Iכ
סכפסייסבנוריסגסוסמגס:;!בופייסס Iכרנר :קוסוסיכג

מססממוגניככסספרסוממויברfכויומיג :ישורושריםנקמ .סרנטיןמקיסאיסגוויוכרבימה
י::יי,ענ'ו::יוכטפחמעונס::ייותרססנסבסfננשמנמיושמעתסימוזלרכישאלשלחאמירכימווברוע!·fכוח::ינפעוןנסס·ונחןחורססרוכ

::יק"נכיסספרטיסעווכחיוכנע{נונממ{יןשאיזשמעתיליהאמרלארץ.כחוצהזקניםססוממימנממכ::ייבנ::ייוחיfכויסמי!נךנומר
::י::ינסגסענומסנוןוי!נתתיתימינוחמיגfכניוללל/ל J/ל Iסנממרוסנגורםסרר::יכניוס 5ומחור::י. iב

 :מו~סגנריססומססריסוכטףוכננתחואאממקראאר,וירכיאכרחזקניםממנים :וגן'מנכיסכן
יעקבפירס 1 " •בו' Iגףוגמנכיע{יססקורמסיססב IIכס~בנכנ,ס Iעסירתס Iס'נכסניחותססמנכני(ונר Sכענמנככויסfווסוייניםנמנונכ,נ,נס Iסמכוfורביפי'מר

 .יורס:חיאריועורמס~חנן !"ס Sסקינעזfוומרכחינוסוfוסרימותוסממנססכננותבכוסומ'ןסממןנסבכננממרסכ,fוס Sסק'{עזמומראיןספוקגבורי)וכרפס Iח
{יפרעבכחיוו::יומ::ימרזכ~מ!כניוססקרסובסי,{ 'י::גירעוויענמוכתויתס Sרמס .נעיחיןfכי!:חייוגו'וגטףסכ Iחפוסססוfכנעכוינסולותסוfויוופוכיכתמיס
מfכחסכחכר::ימנfכרמוי::יסרר::ימי!גיויביוכידעונמע!ב,רועסחיסמסיס::ייספרנסיסמנככסגססיסגיי Jמרבימע~::יס Iבכסויטגיס .וסמקיימוו::ימ"נ::יכרו Sרמעוברי
 :וקטרי!)בככיסתמנגורבחיירסמססווגמIכיקמנךב::ייגניוסס 'י::נטס::ינקרמיסויקיס 5ימוכרינכ::יי,נ 'י::ופי'יפימ(נוס' .חסור::י ;

סנfוכינעינירחיתיעתסוכסטסנוענו~סוסיףטסונסבחי Cממנמעססרף Sנמקוםררו Iעניסנממטויונורונונרממיומינננכסוחכמסוכתן,י::יוfכנננכננס'ואתר
נקסומזככתנתיכמסרכעסיתונניעננכנסונמומיתינ)ומסרסקייסעגוותבנכנמגתמכנינחחדסוג+'יניסמטנינמ":,סעריס~יומנכירסfכותומסיינכי!{יפסר

fוכיכןסrנפסרגגתבסיימטכתיסיחסנמנתנמווריס IIמסרניסמממריסס Iנס'ריוי-יסיגכחטרכמנכןכס,קסיענכתנתירניסינכיסני,כסיותעסכירר.אשון :סrופס
כימייסח:ומפיססמסרוסחמרוכ'סכויס cסר)וסמפרטיסכסירוסימסווכטונכיסכומסיירוחוכרנכזותחגמיסונריענרס Sסקועינחוו!'לקט~'נחוtנכת'נכי 5נפיורע
נכסוגונ::יוכמכמחס::ירסיבכריססורעימו::יביבבירימיומויסמכמיסס~ס::ימוסכיסנפניסרfוי!ריסוגחסרסטפרכסחיתמסו;עתי iכונטטיסכפ~יסזרניסיו Iיועתינfו:יכס
ו",יסי"כמקומ,ת,מיוותסתג"יסוגריבפירוסורעיסכIכויוחגחוכעמותיע"ויוענ:יתמוקתיעמיונונרסנספר iכורווfכחכוחוגוכתמ,ק rמ,ניוי"מרורןסח'ויסמ,ין . ~ 



טויוףסעץשילשיפרקילאיםירושלימהנובתפירוש
פfלי~י וf{וf •נח!נרני Sס~ריריסמיבעיר~fו .ןוכfו,ייס~חורכספרהמוכרמזניבי IVה :כוfוקוכונייעקביקוסומי '(ס~כיכfוסרנכפסיגנננגוחסי,'מר\סננר
 ,.,בכ 't1ס •כרנכסימזרימ;:!איזנ :~מנרו~ומ,זfוכיוסככימוfוגמר\ך Sסמ,כוו~Iר I 'Iופירוס'ירוסגמימחגמורסרפסוסכ,חחכעיררמ,חיובfוסמעח'גfוסfירטג

ייס .גיריך ftSוסכימעיפדכחfורס'וכוכר וf{כנכירככ'נפןרחכיfומינfוכמימ.Iכורממנכח'יסנכרכירוס{מימונררסוסכ Iכספר{נחנו~נימ~כמחי{מממחממכסחמ
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וחקו Sו •:ומרוןמחטגינויויגכ{טכמנרן Iלמiווגווירמ:ו i'!ו:ומ,גו:וגמוחרבס:וומירוטגמי
סי~מךוחמיךמחריססיגו"{פךעוומח :עדעומדת"בדקתוככיתו::ויבקוסבטבונרן~בגחמחברו"כחס::ויחס
 :ירחfויס 1 {ו)tםמ,מניןסוכחבס fקימ ו)t"חנגכר"בפיקםיכומ •בססitוח I:יריטביןיח{קמב{' tוכחוב'"יחיסממורספסוק:ו fמ'ע{:ווכםרכי{מנר

 .נחוcדI'אדראסעד .אקשרבחסדר .נעיםכיוחםרזםררהןtכרבכילחול-ה.רעיםזסדרסלקי·,יס ~כרכ Iמרכרךממססכומכררס jוכ'ווכסיכוכוממכמווכיחרמ,סורריוכפירוס
 :סרעדםדררלהלש,םלרת.חילובס 'סוי cוfומר Spג " Pכירfויחיר::י Sכקכעסרחיוכפיfומכוייfוימורחייעכיזבנג

מכ~וקיסרfויוחיכסעסכחגמוד~ריעננחנויסכס::ינמ::יריכיסכגססירוסיכיוזםכrרIר' י:: I י::ס;:ןנימכמיזס::יסכעניכיסרק י::,ספרעגמ~כח"כמחכיfוםרר O וי::ם~"
 :כ fכנספרגכורסור Sומיו

 :וירושלםיבכליותלמייכםשנהזרעיםכסירהנמצאיםישניםלל"טעזרנןהנהעיאשרהאמתיהעוזוישתבח

פרוםטיץורפוםוויניציאדפוסוסהע"יהוםפה

--oae.a.~.t888~8o--

כרכותירושלמיל ~גאוניםחרושי

מי Sגנ~ק p {מפזו"ייחיכנ~יס {ו)כמכ)וסייחינכסני 'כחס{וחfוכויי 'החסרי
זחי{וסו cחיביסס Cנוטמעמירחימיעמססגחבחיגכוופיריסטוסמגגמבד

עגמ~גחכוועובסךרטכמי 'jל'Iר{ pגמסרבעיכי:וסרעגי:וג~ורי.סס p:וקכן~קכוח
(ז:ו Iוסבימס .זרטיסנסוריחי Cטגמטרועחיר Sקוגפימ:ינורמי,חויסמממריס

S קרנויססמררסיסנפיריסיונכנומ{ר)ווח~נכסויוסרךקחסfררךספ {וti כנפיןכ' r. פti ר
נסרר,כגנחיfוםררכרךמ{יגfומסכספרגקנוחיס SרוסמינסחםורIוjסמוכנוך tכומ

חעירו"ממחירוס{מיח~מךןררםיס Jמנפ'נככםמנחוכניכנכידוכנכרסניח'ונכור,רגניס
 ' CררנמננסיריקכןטרIכססגכנכיסןטקכוטרIכממרמקוסםכנמחיפימנכנימכ Sגע

מסיפקוס"מיקכןןכרסיסוי pס Iרכפססיוכס:ונגי .זרעיסמסךריס Pכ~קיייס{מי
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~ S ר"סס,נכירסס,נכיר{קוקווC כון ~כיררםגוכוכררסי:<חינמ{נכבכס{מ~נינכ~יס
ח Sק ,וכמרנגקוכחימסרוככסום:יס,כנכסיריק"וכרסםכחכחירנכיס Iנ~רחי :Irנכ
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~ניתנאאאסושסואל •גסל,אלרןאואלקפתאקיםאים'כאקםאילעו'סאן •
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מייחריספי'נכגנפרוכיוחנדנרמכורמחורקח Sסנככנקסיינכנמיככגמסמרג
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ררןגויק sוי)ומז .סזfנמכקדסגנמךמנמנ)ונחי~:וחכדב{:ומזיקמנקסיקמוסס .:וזמח
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ב~Iכרס Iגכ:;כדקנמיוחחרי .גרחי Iס'~מכפו:;יעכי qPנסחע 'וfכ:!וכ-דנרו CCכסכ/יעוכףכוכככ
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כמ :rכ(ומרמפיוופורחכיונמ(דינורנוד"'וכור"כ Iרמ:יו" Cמ"!(!(ולחיסאיופוחמ,:י ::I,ו Mנ
' C נזע"'יחI:: נכחנ,נכנענ,סכזרכיס ::ו'ככדח"פמ,'"חכפסעחI: ונומימחינדנרזבכחוימ

כמו::חו::כוfומכסחס"פרוחיממ;יחיfוניממיווזמ,כ Iומחרנזכריtו::-ימו'ן Cכרפרפחעו"מ
II בכוו::כנבכדמפיכסדיחו::מונימ,ןוח(מיזיכוןרככןכחיחנq נ!:יוכממידנמוירכפורחq כמו

ונחנמרככומכנככר(מממרננחו jגכקכמורככגרכ rוגימרגסוככימ( rעונןיונחןענע(יוסממ"
 Iרמבוזמ,מנכיסברווחבמנכנממרוכג'כררןכימרכוןי'ומוכסן:;כזרנוככ'כזרןסמומ~נזרכי

}h וכרסיזור::וחחC וJכוכנ'חפיכ,ןב(יוj כמווכיסידורS'S הונ,וחיכסכמווכיססכקן:;ריכסיח)
יקרוחמנביסקוזסמנכימפזמנכימ(ומ,סומנכיר rכמנכיכמככסכימכניס(בורוחמוחסזימכו
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נסודגנוסקיסו::כייכמסס(כ"מ"ח!:רמ:יו:יביונסכנבמו!:נסיכח Iכרכ'יסכורנזסמ::ר
רכככfכיfוכיכיסכגנקותגנינזס cמוסייס fcורככייר Sכ ח'":!בכ"מיסגסרfווססמרככס

' t )ו,סכמזגקו!:מזנפירמfסגנססנ!:מימסרC ומידנוקוימזוכנימr וניוכמבןסfיקדוס!:בכוכ:t 
 :מכיורכוחו::ניספיכיו:ויכסfונ:י'סכח

 ...רגחזהואםרי"ויכהכיבזהאוםרר"םאתוי!&יי,סאויביוגם י&!'אררביהיכרצוח
"מגוסכ'גכ 'rlרחמכסויפי!::ונסחרנגנס,~נוכמקרמכ I ::!ננמרסחגמיסמ:וכונח

מ;כמ'כוווקמיסנרעססמחבריסחויניוומענ,ומ~וחייסרסeקכי:ועכיונספיןכוחגפיו::יורס
מנככוןכי ::! H,מכנכ ס::!כעיסמינויכורודחוחס'יכס C"מו •נסכוויוויזכככככסמכידופניו

,וממכסמויניוממו סי;;:':!כפו::וןכוסכ;חונר"מויסכוריחירחיכנכמירובו'כנינכוגו'כגניס
יוכמכסרחcימכויגפנ!:יורסמכוכומכסמריפנימיגנכיז:-מקרמכזס :!'!:fומכס Cיפררינ"נ

 1מכ'כככפכידככרייגנ Cסכחזסממורוז:יו 'כוי!:כוfוכקרממויננקרמממורכוגימורכממחס"ר Sס'
כורמ:,מזפימסכיור(;נ'זסוסכזירוון p 'ככמ!:וממרימו,כו cככמקוכיוfו::רסקדמוכי c:ינמסוfוכי

ףfכ tריכ'כיצ:fומר.וימכןענ,ועייזוגו'ננמ!:fוומריסכחמןכרסמוfו:"fורכר'ייינמזרכווכיקרמ
 tככמור~נוחג!:כמוגסונס!:ננומסר Cנrוחמחגזמוח::סומכ,סחריסומויגיוו Cנפסונ/י'::ונמ,ו

כיו Cממר :Iנכידfוסםיגונ Cורסס tמסמ:ימ"נגדונ'וחרססונחססוחמכוססננ~חיננחןנ,נן
וםנ cנו 5חר Iוסכוכtיסויכיס .f:ו~חוו::~יס ICממ,יר'ו:;חמרמסגננוכסףחחויכניסחוחובס

:יוfוסרגוסיניכןריכיכנרגריכיחרכו Cנמכ Iרמממ,רו::רכיגסויחגןככנכמופרסס"ייו
 : )כ:!מ C(ורמחריfג:ויכמקוס:כמר C~מוכ(נסקכרמ

 g 7עxtJס •



מוערלסררזכההקר
 •יוסףיד •יוסףענף •וסףעץהמהנרמנעל

גנגנרייו\יוייונייוחר,ייחך\יו:ר\י IIנ jA~ררוג.ניוכ\י,ריtמrירגה
ונ\ירותיחיס~ ,גנמסוכגורמךובחיסותחתוניס,עג,וניסדננ..וגחות

וביובת f• ~ )')i1כוחדיס ;rטועיס j:ן'ו . iחמ'יובנחמנרוותככ •נדס.. ו;jf:ןוככ
ומינווך jPתמתת'עזנומוכס • ti.כ' iנרמ'וחירן:jותגכוגסנומר j!מת'

כנורויז Dכי .תובחיסנריבכרכת~כוכביסבירבכוב\יכי~מרז,בכגחובגיח
בפי~ס,~קמבגחחבכג,ב~חיסרקןנבןדן ,~גון~תחתוכ\יבמרזגi:יובגיח

ןבכגi:י ,תכגיובבכגכטרד~ובפג\יז~דנג.ןגסוב\ייןתרומיסמנחכוובמס
ןi:יכמינi:י~חסגרבכגו~ ~,~ספקבגי ,ר!(\ומגברמיתברךבחחובבתו

יתחייבחן"כ Hומ .יבנ~חסרבכוגסכמוחךו .בריותיומתגתיטיבכרי
מףכיר I ~תfכגרדיס,חובני .חבבככיןניסבתחתוניסיןחרנחתו j! ~ובת~'~

קיוחס 1 ' 5כייחברו,~ובגחחןמגגריניסכןגסןר~חחוניסדננ..ג,וניסמס
ור~גןן •כגסמתחחיi:יןמתi:יןגן'i:יובנייסמתית tiבכמת\יכמןניר ,בגתו

מוזרי ,,\נידיובבנ\יניגוני ,ב"וכניבכוב\יןמרזובנייסניבכובתמ,ןני\י Iב
וךרמיסוב י:ti iניבכמניכס .~ניגוווגתתגi:יבכגוחתקייסתתכונןר:א.נותi:י

 ·כגסחחחיתומתתוותו .כוגסחייסונתן:jגחתונ('למ('לרוגי .כןמ,נו
תחיייוסבגכבטובו j!חר .Plדבתפכi:י,~נרוכתכנסתמנוביכנוובתקנווכ('לו

~ומ ~,~יגן j fj:ןורגבכ,בכתבככחחובתניידובעירוובו •כן'ברitכיתחבכוב\י
גמפססכו~יוכרגבכמחת,רגבכ ~i:יובפעתןכח .OIנירניסכקיחברו
עובi:יניר IDובגמ ,גדןגיסמוריסגעןובi:יכנימורניפורובחורמייתס . .1Iןתור
חתוניס N,ני"ניגi:יובנחתוכריכיסובנייסחעוב\יובככ~רי •עון:;~מגמ

כחגכובתז:.בכגוחחור~כיובויבעג,כ~יותס ,יתברךנחתו j!כ~יותרגריכ'ן
"ורג.כמב\יחועגוירחסכמב'סיחניוכניסג .וגחיוחסכ~בכ('לידסיגסוףיריו

~יוחייביחנינינ~מסרוז tiד~מתגרוזתובניו,כוכסכימף ,ניבניו
 ,~ןייבמנינ\י'מובר~ובכירתגדמבעג,וניס,יןתרבחחחכויסi:י\יסגח\י

~ספגוגסבכתיטיבוחסדוטןבויתבמריוחרכ~יטיב/ת I~וב'סנןונחרממיני
תתפרססמסר~חובתקגמוחן .דק-ייסבבכוגססיתנמרמ('לת .תן~i:יחסר
וגמ .וכז ~בכתיובחו('לר .נמותיסבכתיבככ,סיפבכככמן:;ומו('לנתוחגחת
כי ."יפך ~ותרבר .בספגיסיובניחכממרוחחותוסמו('לריסד~ובכיסכרברי

 :חי 'בכרitכרר..~חתחחחייבקזגומ'ןחסךורוניניותונינמונו
 ת/" .IAדחוברומניוחובבותטועיס\יתבוככותבטובכיעודואבאר

גימותכויסמכי .גתיפוi:יומתחניחוגפימגו .OIבדבריר
 ·בקטניסוגבגדוג,סוניובגיחנינ~יגובתוחנניכךנחנירחסכיוות .וחסרוז

בקטניסונין:;גירוחתן:;תומובסעתתכג,ח,בבכגפרטיסיככתוכפיתומ
חסניחינוובקטניסמובביחכסתומגוגנחיגפינך .בגדוגיס('לובגיחחינו

בקטניסו~ובגחוחיזתככיתבבככנכתייגגתו tiת .II'IAרחבג .בגדוכיס
i:יירחגבגנi:יובגחתופסקi:י tiחוניךחח\ימסבגדוכיס,i:יובגחחוניעכנת

ניגוניתi:ימאך :וקיגורג,חותגונייסממתi:יi:ירי .מגוובחוניריסכניו
 ·פכ,ס j!~תיורתחתסיעזרתן:jריסחכתיגבתיוחו .נע('לוחכוין:jג('לותור :tח

ובבככרטי!סיככחו j!חח('לתובקטניסבגרוג,סגיח j!גi:ייכוכמ,נו j!כיוןככז
חחנס , ij:יקטכיעכוכמתגרוכיסבככגיח j!כתבוחר~וחככן ,חכגיח

IIת 'ti יוחח:iיומכי .גתיפו:iכסj:נחכג,חןi:י ti כונרחוגמנ,ניותlI מסכ'ניונ
מנמכi:יףנמניכi:יובגיחיותרניגדוגחויבכגi:יוכחירדוכמ .גזוגחוגi:ייטיב

f> ~יטיבוכיירב:iיב:iתגחכti יפניס:iעכיוחךיורti כיניוחו• I יומ:iמיגום
נורמ, tiנך~רובגכללו :וטובוחסרו('לגרגובכ('ליסתסרק .חבריוחיו('לובחכס

 ·כ('לוטבו'גטוביחברך('לחחוחפורובחגחת tiב~i:יובפכנגכוכסגבכi:יitתככ
יתיתחס ~תבחיריבוטכגח tiבכריתבכוכס,נטבבככוסחרנגככסח .1Iן:jדi:יגס

גנר\יניפורtגתנר~נח\יניתנ\יגי\יי\יייסניגבר,נ\יtגנח\יניתנ\יג
חובךתומנייגנכוגס,ךעיi:ייתוכרעיס .כבכוגסטוביתיתובגטוביס

 .ותיךיגכככורגכח'כףיתיתמסדר..עתררךכנחור i.נגכו I:iניתנתב
יבוטגוגמכךכככוfכיחיתיתכמ j!"עוכסבטבענחת I:i"תנסתרח iכועג

ח I:i('לפור.נi:ימ I:iבתתככגיויורבכ('לביזגוכג j!בכיניובקגת 'ל'(מבכ .תכחירת
כד'ןi:יזעוכמועסi:יקב"תתתנi:יגותכגמוברכןדעז\יונם :יחברונימתו

i:ינגוכרמחיסנחסר 1 י:iינןתתכוי:iתקכעסיובךמכנ~חכII i:נימנירסנגודע . י
i:יתחגתבכיקרכגכי .כו'תחגi:יבi:י tiבניחנכגוובi:יסקיט)רףוב('לות/ק I(ותו"ג

ת'מתיעברו tiיוברfככביכ t:iבתיתתככ~בכוג('לותככובכתברימתניחובבח
תעיקרות('לת .בכבורחסחכףכר I:iבכתסובייטיבב('לתרומכחתכוו Pויע
 Pור tiתתס tiוכפי .גi:יסכגוותמגחגכרחכמו~ככ~בכוכסגכגורוב tiוi:י
יס tiו~כנכן~יגןריסןi:יננרמיסi:יגמגכיסתבכןכמןתכגנו tiוכתנייגחוניi:יסר tiמ

בכדכניבככ\ייר~ tiמוניריסמ'ןניגנכ\ינינמניגסנןנבגב~ס,מוברוכג
ti יסימנירו:i~כחגניטת,ובירti רקתניתניבכ"ב)גחרף(בחוגי!חחו"כר

ועג .רמכ t:i '('לת t:iגוווב t:iבכככנוכוכס ~ל'(~ t:i •ורוב t:iת('לזתיוגחיסבכנפיס
וגפחךבמ t:iכעו('לריסיוברחגכמוברו!.ע/כ .בככג t:iחתמכמבפרטמיןכז

 .בדס..ומוברחבי"עדננ..וכחותגכגוחבכורריס\יחגוויסתח~ .~כבודכחכך
מיניסומרבבכi:י ,בכפךרוחחיסמוביסודותגמרנענ\יר tiמונכוכד~רז
ככגגוכוכס tiנידנך,חיגוניחרומסוב~ס ,\ימרזגבחכגכוככ,ס

 .OIדנן.ובכגנגופסתרfכזוגנמ .חותי~ס tiבכi:יובחיסגבמביוברמג,
ב"תככיוגרגחכךך tiוכתחקגתחקרבגבומגכוכסוניבכורךיסניפקדיס

ברחוביתכיוכרויחג,כו(יקריובוויפרמויובבחובגכגוכוכסותכןרמ,i:יכגבד tiוב"
ךחכ ti ' '''עותככ •ובמךובן:;חיסגגגיוגו'ו\יתפמרחתגרוכ~גומובר

ti רYלl.~ יניוכבכסןכס:iין:;חיח\יחגיבכורמובסמרג:iימוכבכסוכסר"ג:iמךכ
ב\יכ~גחסחכויותגכניתס, tiכ,ו Iבכנייני\י ti י:iניגיעןרמובס .i:יגופיסבכ"י
כבכוגסבמפורבכגוחוחיזביגס tiכחכחגבכוכסבחטובi:יחי!כי .תקב"~עס
גור('ליסמויתס i:!('לעמתחטיביסתססfככי .סג)(ינניותביכס t:iנfככמ
געוכ('לווניוריר('לובפיבכברח('ליוותקב"ת .תעוכסותיתrר('לר t:i 'ל'(כרוחגחח
רfגכ tiכוב'מ"ווכ\ייפך .טובוככגוס tiוi:יi:ימייספע tiוובכוח i:!ו'ברכותחיכיכג

(ביגקוטןחמו"גוגוןחובי,גדוגורנממךמןניקוסובגרכוכויס tiבכומינס
כנןדןכי •וכו'כi:יסניג~,טבניבכג\יג tiנח l'tiובניח' )ת/ Iתחקניךניזתמזיכו

ומ,גוטונותנייניגככבכוגחופיבכ tiגתורוכi:יi:יוfגחסדחפזתכת tiוב" י:i"ב
תנתגתבכ"פמחנתגיסבכברתחחחוניסi:יעוכ('לותוכח .ךעחסעבוךיכוכ

נחובויתס t:i('לבכיוברחכבi:יטיבוכחבככ~ tiתעוכניותכגגסכי .'~רמכ
גתיפו/ו Iוחב"תבכוכסובג('לקו('לועג,וזחניקוך\יקודובוחיותתובפנכתגi:יס

נסותס\ס pמק Pוקררותנייס tiמגניובנדנתיבפבכחס pוi:ימורסיניבכט
 י:i"נקי:ti iמכוi:יקרניוחתי tiואחרי :פבכתס P י:iמוךניינכוטבכגחובכובתוfג

i:יתנ~גוחככוגס .ח Pחפוךנi:יובנחתפרטיובנגפכ t:iתעוכסעכגסגיח t:iח
מוטfכיסמנמנוומס •יוברמגת t:iבחעתכויתככותחתוניסi:יעגיכזיסi:יlגוכחוח

בניכךב('לרירתובזנרובכגיותמרסכביפוככמחיו ,i:יעוג('לותככ('לקנקכ,סfככו
ך Pבנכורומחיכגכפובבירומובך י:i"בקי:iכניס .Plרחככי('לכוותנורייi:ינדוכ

וi:יוייניייי, Pבחיגעבידונניכנייתנגרומובוני!ככמחרעמרייךיוככ , Pמ,
נפננייסובזנרו .כבכובותכו\יגמך t:iמוח t:iגבכנונירדורניi:י,נובךנבז~

 ~ IIב י:i"יוי:iותנוךחתגרוכס t:iוב .וב/ Iובב"תבובזיוחיות tiבכר tiמתגרוכ,ס
עככרמ,מ,נסוח t:iקוגורוחנייחותככבככיוויקבכיחיi:יובגיסמגףמ,כור fpג

עכ,וניסתבכוכ('לותבככת t:iובבכi:יפבנייסגס .i:יו\יתפגסבככמכף('ליניייחח
ותתמוכיס 32רב )"ה(ע"י



הקרמה 2
 י(I:jג'( .~פתיג~תמרך ;tס(ניתטיבנין j]נירניייןרן.,ח ;tססטיבך!'יIר j]וו~ו~בו ~~חרסיס ;tיחסונם :וברכהספנכהס j]ותמורסותסמיריההזנכויס

ס~יfכססוכח .וניגותניתוי~!ג~וח ,סס ו("~ד .בת ;tרבןבפרקחכנייס!גברהבני~ ~"בק~ני uניני~כוכורבכתיתיר~ומיב~כר(כוממרגרק~מסר
 :כ'ימפרבררו!גבו~רור..רכזויוכבר .ניבכו!גר~ניג(כ~בכתרן/'(זוווכ'יכתיר .~ינייסגכגפכי((ני!גרתבכ(נידג~י(תןfות(

מף .וסכנייוירבבכי"מ j]וגנכ/י'רנ..נכככיקט ;t~חגרותכככיוראיתי'יבכב(ד~ ~"בגביכוככחןוגח .~ט(ביסוניבכסיויתירתותפגתובכ"יכביגוג
רנריתס .רחיחובקרניחיניגחוכיסיס j]פירונכני~ו j]כלתנכיגעניורבוכרח j]ומהוחסכי j]תקורוחיוחוחופכיסרף j]וניגמןוס j]ג\רומח
סרבריתסיבפרט .כנייכיזנרחנכניחמר j]י j]ינכח~חבג .חיר~רי~כריכיבס OOוסחחס j]סחרובפכיועכיפוגורחי •חו j]בוכנרךרחו j]כגפניו

כחפן:.~מדססגריךובפרט'יגווכ\רוכןתחגכבחסמרסוכגמ~בחרוכסכמיסכרוג~ניבככתו j]מיךכבומכ\רמרסיי]jסמסזמחעוד :ו~ירמ~ו'ימיני~
 .סיכומרון:. .וב'יכותב .בתומפותיפבכסברן:.//יפעסו l(כנימגרוותכתכחומייסבבככיכברחי ;tבזניןיגמקתיגרותכמפררמיתח •~!גרתניניגמכי

חגיניוריריתסכיס ;tניימכ!גיס'ירב~וגכן . Cjינרי/ מ// j]וכניר"רI.ב//מ j]ובר~ספיכסו~קב//ס .חייסכבכגיבכגיתיר~ניבככתןן:.רחוניפכי .'יניגכמיס
ומינו •/ג Iזרוגן"נרנרירקמגמעיכיוכוחןמיכווגגוחרחיומף •רגג."ייגכווכמ .מרסס j]כנכניחחכוחחזכככגוחר •מרסכנכן:.~מגיססכמנירו
 : , IIתכרג,מוכיסיס j]פירווגניתניפרוגוסנכגגיח j]ניגמותס .\רמרסמהכמסיסוינרמ .1Iוזרנרמונ"ס rרנורג •מרסכנכןjtת

וגסמחה ~חחהתכ"כתניפרוג~סרנריככככקטגגיוהיוכי Sינכלכז '\,רגו.\רניגמכיסנינכגהנכגיתיר\ררוג.רסנינכגהגפ"ומ Sכני .ג IIנככיכגו
ר j]מדרון:.נינחריניר"רI.ב'יוגס •ןבתרחיקדנימ,ס"רו:Aי j]ני:כררמי j]נייסרןג.ינבניבכי]jוגברחתיכוגןחזס .חרסכנרחחיוככוגמרנ\.כחכיס
תחממכתחממוזוסוכסדר .'יפ!גוע'יפ!געמג'י;:'ייכיסדכריסברנרירס..כניגח.ומסגירובכניגךfככורח'י j]בכו!גמדסוניכו~ניכו~ניגכ!גרר..י .ניגחכיס

כ"וזו'ינידרן:.יסבככו~כבכיןבכן:.יתיוכנר :ככוןבכג'יפ!געכמכומ 1ג~ביגדיבזורוגיכךבכוגסכ'יבגיגבכסוקגויתכזמיך .גוחתגבוrיtר'ימרס!גיסי
כימרתיככרומכזסחזרוגכיחורויבככתו\רכס .רוחיתסכככבכיכיח!ניגמו ;tנינו-מכוגוי •חניגמךכמכיכ.ןjtבכיוימנירניבכגניויכו!ג'יגמ .~יכ'י"רתחות

j[סוחכמכי .בחעי[j חהכחונימ\רניררוגבסקרניהכמויכוחנוגוחיוזאת :זכחיסוברוריסמ~וכיסוככסססרה[j תקבוגנהכמוריגמרIIS פ"קג~• 
תןונוה j]ו~תונככיוחנכניכיסגכויסויסתנכףוכמרוהיס j]בניזרחז"גוכווכהמהסגךגיזקי Sויתונימרהי ' j]כפנניוומבכתבויוסמזנכק .גביחג

~!גוניבכיסחווןתוגנגוגבכורר •כבכינייסכניוסריסו~ןברבכוחו~ןננירות .וניגפוכיןוכסתריוגכויובכככנקס .חזוכיומגנכבריהרגסובני~ .גפכיו
ורם..ודרניו/דןבכחו .~גתוניסותיניפ!גע'יוכימומ!גרוי!ג .ותוכמ'יכניוסר.וני'יטוב'יבכיכירחווגחמיינינוזוגגו .גחי j[j]ות .זקכתיכמ ~נ~כי

גורי 'י'תמ'יוחונירניתפגגומני .כויקיןונמגקורבכיסבחכקנירמתיגנררנ~תרר..סני!גפעיחגיפקודוגייקוסגי .'ינמיוסניג'יעג'יככגמבכ!ג'י
תונתכינחכהיר j]מונופיכוח j]כונרכסיומחיזחוק •וחגורתיניחסימניווכנר :גוגנייתמווגסחנירנמיו'ירך"ניסrיtרגוכותרבכיוניבכגוסגיקו
נזת !גהקכניחהי rזהוה:ו'התי Sונייגנכהיוה"ג .זתנספוייננכהיינינכוהגחרחגחרסך j]כניחיכור j]תנכוס j]גיתכווכת •טובנין j]ניס j]טוב\רחכס
קנתיזחגנככמוחניג('חזקכיקרמהיפיחגיוחגיהית'פכיומהנכו'הימוגוניהורסגמרסגווגיוגתוגסהכג •גווגתיתסנכווגרוגסכססקוגכוגיניוה .ניוהו

יבכקנבכיןן:.כת'ימנדוגחורכ'יוכיחויוככינביתיוובכק'יבכיניבכ ;tמוגמתויותכחחרמףך ;tכויותתרביסמתכווכתספרכסחחנרוניכ"וגונינות
וניררן:. .יתרנן:.ני(מגונירר!ג!גגי'ינימ(ריסבכסרי'יני/וגס .וירון:.גניינבג,כ!גמרובכו!גר'יוז~מנירוגניו .'יפתיג'יממר!גכני!גך'יעוב'י!גניזכניו

 :סיבכתונורני..'י •ידיתחת!גי!גכפגמיסמינוריסגני'יוגכורברמ!גיתגמרת •רני..יח~גמרממףגגכרגוגכינירתוכרקתוחבכרממיר.כני!גךומיכוכביתו

 tרהבעולםיסרררבהטררששלנסילותימחשהתנחימאעלייסףוענףיוףסעץהחסברבעלל'זייסףרסה/בדם,ניחויגדילנחיךהצעירך/ Iכ
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נטידףשכתראשווז Dפרחשכתיציאות
סנכמוזוגוכגסiוfכגכוסיfגןגגונכי _מסייכי~לא :גחגיסכן .מורפינר

גדמגןנכפסקמיגווכ j!רגינכמ •ופרממס~כזרחסאיסתי :יiוגייס
עגער N!יופגגfכ j!גרכיועגווכמגורסרר •מעפורת :וט'iר\יחיגוסמ
 ~גנריוגי~סמון tAררסמוסררו •~יוככווכעפרvרשסיעהר :ין iגנ

זריעומיןכiו'ממ .גiופייכיןשסיקשור
זראשופר~ l1שבחמסכתו"'יכןחא :rו lככבככיfכגייין/~סר,יין  ,......בכגוכס כriויגייס~וככ(ככי •כי\.
אמינאלאפתריאברלרבחייאר'א~לכ Iע/ברףוכגיג~iויי~כייגיסגרסרfכגכיסכורזק
לאסמכתבחארביfו)איכילןג~חרזוכןט~ניססיוגמרמג Cjימרז

'ליגל •וכקי rופרמי :יריסכסיגזו;כרסכrרור~
אעדתיחלואמאדאהדיתיבמתכסיח)תישי rוככע"כרנכיוjt!ןיכוחרגפיגשמוכjכן
כפסחיה')הוארנהגבר~ררבילאוראי .יסימכמ~~יוגרןממחכון :כרין Pק~

התשאהואשבויאאו Jדשבויאלךרמשבי.םנכ<יוג<יוכי~שרי :<פכיו ~כfכ~
 :לךמשביפשמירחיפכר :גחסוכייfכ~ כf<!:!נכבכ(יומרריר.
למאימתיע"גtפרףגמרסכt5לגבכוjכיוירייומכק .ירי~ ר"פארט •תסופרתחחהמורס _עוגסחיי :רגוממ,מחי Dע 5יוג.

שלעמפורתמשיניחזאכוס Cjגכרופמ~~ימע~ Pיחו 1ןר 5יiכפ~~
מהרש"אל
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• 1 . •• u ~מנכסירעגיr מוסכי .ט'טCj וכD גיס
וכרססהוי~וכסנכובכמזרכוכסיימסגסבלעמאעצראאיכאכיכהלרבליהחזינאאשירבאדכ •ידנהיימןהכעבדא

יjכ I:!סבכגוכוכ~גפ<סיוכ~מגפומשלמאאיכאכי •רמיהיימןהכעבראארמ •ומצלייידהופכרגלימיהשיד
 : ]<'/קימפגמו~מהובכג~ג IIנכtלפחוייהרבא •ישארל,יךאליראתהכוזאדכומצליותמעטףותמכסינלביש

לזודתפלח Jזמסרבוחוא •שעהביחיועויקסם;עולם*)חייינמיחיןארמנצלוחיחמראיךדקאהםנונאלרב
רבימוסחבקאוחוחלצלוייננהבשעמתאעקסיוד"ו-אזידרביימןיחיתיבחוחירמחיר' •לוחדוחהרתסן

 :עותבחתפלוחנםותחדימשמעאןנוסירהחכ) ,!;סס(ןירארכיעליחיוי •ירסיה
הבוו.בס,ןוייIכגד" )*

יעקכעיון 1 •חרי"ף
fו'גtנג'וכח 'גי::עגריכורנכtנ Sנמקיסדדור"'מנורמיtנ 5ס'ןנטחיזו . '{ Sומיר'סינפרכייL'ומיסקנ Iיסמכוכtנדינטנרר{tנמג::גונכו'רחררניוק!:ס .'רtנ 1רנינגכ'סרקי

I1 נכמ::יוחיגכמורמכפ:ימוtורכfמוירמיסכרכ'מ,t: נזו" .כמ'זו·ממסרכמחמרtגחכוגו];גמt: ככ:ימ::ינגומ:יןפרקכימניסחכוג!:יפכ::יגסססIממC עi:כ
ממ'רג::ימפכנ י:: C11מחכו:יוכ::יגו Cגנ'כמח cכגניח 5ג'ן ג'( oמוכחיריוחחזווגקרכעו(ס<פfו.כvודמוי::י iמ Iרכמ'סגרירח Iיר'וכר::נfכ .חסכ;ו:::ייח::גנ:יכזו"כנכסוקגנוס'כ

זו":מניחי!;ווfוגנרח 5(רנכ(סכג(ומחכזוכו :tס I;ומו Iגיו Cזגנכ;ווכפסר Cוחפיריסגסגי ]!כE:ז( S ( )ו'ח::ג(סמפ(סג];גנמממפ«!:סוfוח(חכ::ימפכנמרימ(::יפסיקגמנח :tכמ'מי;ו
כו Iחמס'יגנני::י~י :כיסיףכגרגומגזוייו];יכוגנ"ו . י:: 11 :!גזו"וסקיו 11וע:וו(ספסקיי:יוו('ירוסחג(נvו,חפ(:י Iמ Iגיעס Cגזו"ו(סמריו(::ימפכננוכiכוכ"רס::וח

מזוררגריfנו:ירי Cמפנמוגסמ::יסק::ס ::Jגרסייףגנ" .ומגנגסחפנמוגסומר:י 11"::ייו ו'ג<::כר'ר jו .ומעג;ומפנמוגס «כ!מו;(כר'מ,ימנ;ופסיקירמיסיי A'ממר ו;'י::וג::מגכתח
ר,רוכמנפ'קגרחמימטכו'סמסע::'סכמנגגומר::יג'עוכ "פ::כIכ'דסקי.וכץגנרמכמעגמ'נ'1כfיי(ח'יכוככדhיסנסט"רגר' י:' C יiי::גנסכמגנגחחרדכר'"יו 'רי:: Cהפכחוגסמס

הס (נ~~הו(ה 'ח'(נפיי מ'י::כחנגנסמ:י 5ע י:(כIנ::חגסהכחג 11כ.ו חוי::::מ'מדמ;וס::'ק
 :'כמיו(נפיוכפמגמס'fוגס:יחכפסס::ימדfוסססfכt:זור;ומוגס(וכ::נסיר/כןםכtנ'/וסרסס Iכגני"כחפנססמוי::יככרג(ימרחפכומגס::חמיוכר::נfכנר(וו

תוס!:ות iןI Oשר

גרןגורזקבככוכסהיגייססיוככ~כגיכר\גטיסיפ' .גי\.ו~מגןתא
נכגיןiכ Pרבכרניחחפכחגמ/ןוככגמיחנרוויג.ורוכקממרנסנכוןככבכ j!נכ

ti חכיכמורגיגו~וכסרחיכןכמ\ינכייכי~ריP ~כגוכורווסוכר ~,~ '''מכ ~וi~
!j ורגנכגגגסוו!j כוכרסיסוכנגג~וסfכגנכוריורiכCj כפיממי"~יוCj סיסררכן

כמ"rכוק Pגבכיגו~יס~יוסגמג~iכימק
וככרגיןגיכררכרפק ~ t1ור .ככיהס '"ג
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ו'בכמדרדר:וככןכבכנ::יחמימrכ'חילמיגיfויfוזרCלדיכיסגנעכיעכייעימזיסיסcוס<ערנבכד מי<::::נכפיןכינסמחכסכקרfו .כי t 'ןכינCלמחבה :ןכ'קוףזינמיחנמידי!:יכייעייןזקן
זכחיננרfו:יחנמIכ::ס::וףמ לCי<::גמכי לC'נק<::בככיי <::כע<::י~ןכ :t י(<::נדנלממ .r:עססב:סכמיזסניכ CנעינCלמחכסכקרמכנכיןכינס <::~וfןכ'ינכ::<עכיי:גלימקגכיעכרגמכיח)רייס

מעגרנגכימרככנמכמעימזCלעסגרכגחינכfוג':;מ IמננקלייסיערנייCל'ניCלםנמ:נכירמי'עגי .:מסנמ CיכIכ'בביח : ;:ז'עס'גדףזינמיחנחירי:יכי!:גחנ(י
זיןכממ Jזו Iנמ <::'<:: tימיפןכ t:כמ!:יגמורעזממעכנ י'י<::מיר'יככמוזםCלנמערגעזמנקר'עכ rמרמנמ Cו:ו;:;ניעיגייסו!:נמ)רמעג::Cלימי מ::ג:!נCלג~נרמיי::גלC::גכניעכמרסמ!:יס

גימג::'ינוו'יז:;יפרקמוומיגמור tעזומתעבכככג <::'י'ומר'יכומדנ:'יי'יכמ:'יומכמוג'עוCל
ז:;כיח'י 1\'יקז:;'ירכרוסי'י C'יקזכרומחינ ' Cחכחמז'י 1p\וחיחרוג'וחמרומ'יזיווס Cגפכיומיוזכריסנ::כממחתומגיוכגג'ינ::סומגמו'יזכרנמרנר(ססי'יי'יגיכעסמנייכמ

 : iמג'יניחומרומ'יזיו מוי'::!
נקגנ :Iימג"::ממכ~ממופכוכימתומוזיעומיןכמסמכ(גזגרכו!;ומיןככזכריסמחרכ'יג::מוזיעו!::מrוון Cג::פירו C(פירוןכוכמוק!:'י " Cפרנכי' .כוו'גכוזיעוצריך

כחגכי"דעניומכמיכממ מ<::ימ tקכמפכיועורקרןגייזעכמ'י tימ::כממרכ'ייזיעינריןמ,וכזככיריממכ::<Cלכימומכיכמכרחממרכו'יממריימ ::Jכקו'ינמרממירכימ'יכימ
כן 1מrכפכיכי Jמח::<כחיכCלקידסכיכימרככידזרןCלימיכגןכקגכCליחכיי:מfכ cכfונכי"זענירמנמיכממעימז CCCלחעוייןי::ורייגי'יועכמCל Cימג::כממרכCליויעיכריןמ,ןכ

כמנחיוכקי::<רייחניינ::כמכקנכ)ר S:יחרגדיסיfו י:עדי<::<:::עיקל jג'וכfומיכ::<וריע jכל'כחיכיקפח::<כיחןמגfוןכמזCליfוןכםילינ::יק'יIכ .נינ::ימ,וכנדנליס j'Sמקלגןימחין
:כמנני;ויכקכסfוס Jגרכ:וכינסיף " C:פריכמCל .כקנכייח..יכיקימכעiכנ!:ניככמינינ::CPליכיקמסגיגסCלנכר::<חיוכק:יקנככיכמחלכממיCלדנל '1נ::<ידעחיעכחימסCלגי!:יין

כןכפך: ":!ר(מיגסריחיועיק .יימCלנכייועכוידיענידמיגיכ::<ידיעכריו 1מ'כמגכיייועניומזנמיכחמנ::פירממי,מCלנCליגן:::ממיןכינמ)ר::נגידו(Cלידיעי jכר'מידיעחו
כממכייג::ומזרכ::< pמ::<וספומזנרי ו'<::ו'יימכ'יוזיעכריוכממנייג:: :tומז:;מע tניומיכינדנריסמדמכיוגוומתייכקנכCליהנ"!:ממ tזגרנזזרוזר::<יכוממןפכיכיממוכCלוויעיכריו
ז:;כותו <::כי Pגכ:יריגיג'יוזיעוכריומ'ייזומנמיזוכומו :I!:מ:מעכמכרוממכ'יi:וכומו:::מימר jכיו :Iזקזקכי r "Cג::רוכרמ'י •כסיזיעוכריוממניי!: וכ,מ:::ינמיכ::<יזיעוכריומיו
ונמ ;:ז"כ P 'סכמיכ'יכ!:עמ!:ממיכ'י P'יכ!:עמעזיעו iמנ'יויממיו(מ 'נמכרונמת'י jרו ;>מ'יכמיכ'יקוזסז'יייכונןממופגוכי jמrו('יוריעוכריוממר'י rככודעתוi:ווfו:ג rניזוכו

כ::ווזיעו j 'ר(יזע(מוi:וומ ס:;Cלי'יכמו'יומכ~ימו"ג::כמכ'י'יכמיכ'יקוזסCלוזע'יסו rו .גו!:ומיכוממרכיו'יזגריסגיממוןממתכןנrומרוכ'ימכיקוזסיוזיעומכניקכ(כ'י
t וימ:iומגן!::נכמוךכזינניהוכתכ:י:iלוסכיממו::<כויC,לממרכמיכמ'י!:קוזסמס~נהרמC~נר::כמיקנכיסכני::סומחממימנייז:;ויכמנרכוכס!:יקנכי::<גוי'!:רמכממיסיויעכוכמS כוס

פכיינכיר 1קרגיירע~כמממ!:Cלנגמלמ 1C ק<::::נרג .כמןכו::ממ:ינ'ימוע ::tכממיכ::<וזיערין S::וכהיכi:ו!:ממר(מיניקפמ jככיק,כמווכממיכi:ויויע:נליןכמיכCל!:כמחר <:: CrלימCלכו
כוכריCל Cקינכיד .כמגכייירעניזמנמיכחמCלמומירט .מח'ג::<ידינכיוכfוכפיסקיריוכו J!:כמ <:::!מ ' A'ייכCליויעורין S :נכfורכי :cיועכמוסימננימי:יממכCלכמו tגCלמחרד Sנ:יימ

יוסףעץ

ס"וו::ימי{סגתינםממרומסמפרםםסמתרנסמגמס Iומ~ת/ .סתסם~יסוסיסיויע~מתקייסםסעי~סנרסוי{מממםרזמיג Iתמס.מ/סמרןותמ~מגגותינ
ונסיסג'מ/ •ם~יס~יסועכירפיריםום~יסמ~מגןסתסםמימיתיםגיןמיסייס):(ככגחתככתקייס.ירוועכסעו~סכרמ ,, l/םסקכ .ו;:"כקס~סיחףגעםסנמני

~יוגת{וומימ~מ .ם~וס~יסועכיופייוםוםפיריסיסומום~ימיגגתוכםמתרנסככס~ומי ' Pסתוגוכות .נתוס'ם l/עככ .ככסימכממ~סמןתםרגםינן
טס pוויי/'רסכ"מגותכהנרמ)(מסוורמםטסניסועניוגייןם~יסס :tנככסעס P iגתסככתינסרק .סגתיכ~םין~פרססגוכוסfויןםניס~יסועניו
סונכ~קיfו :tמיסגתכעוו .מ,סורונומ(מ,ןון pנגמננ Pסי\וכנסוןסקנ/'סtבנtבנכוקרמנגןסנוסניסוענךגיוןעס pוגתןtבכוס(סקנ/'סקרמ

p כיס

רש"י 6 תוספות

 .פארבכ)זאלבמיטאיה!שמירטערנ) •שאטצקאמערמיי!אין )וf .!רגםיחמה



ירףשכתראשוןפרקחשבתיציאות
C הטרוגוti גti סתןכוגהגווכי .לאיכלויי :פו:ti כ .וסןגר\יfבכ\ייויבכסו\יו• I וI וכti וכ\יפ\יכבככ\יti כרב :גי\יfונכר\יו\יג\יו .חסרfגרI גj וכר)(כרסה

ריככגהי.:יהרהיfוכfכגז:ו ft:iכוכfוגיי-רבכfכובכרוכסורfכוכרקוגגbוהfכזריוהזונותפןוfכיס t:i\יכס Iגגbס fIכזרזונומפןוכ\ירכמ t:i 'כfכרזה\י I\ימrכfכבכירנכי
רfונ ti 'כן Iנ\יזכג 'וt:i fורנוגמגו tiנ\י Iוקנחייסזרובכנ tiזונ .ורו.רמהגהfו Iהרהגקיעהוה :חוכמנרבכוקנfוו'כוכרחוכמנר Iכרוככו Iגסוו~מ iסח

j
l וכרגינככfויסfוטי~ Iכרגיכג.)(כרכוiכסגיגiככiכחבככמחכ~וניוכחו ~ז~מן rנכו~ומומiככומככ~כחכן Iיגפגח ~~כ IIנומrוסוחירכ 001

iכור~כiככמורקרייןכעכיכסכיכתר~י~

 •המיזמאותוליהיףשפפארבארמ •מאיוממרט~י~ r ~כרfitכיiכהגעהיזגרכי
יייכימינסמiיטמוכןנרfכזfוגחט~נחיוכ
חטבההבותןנאבחרחמארברמוהאבאfכ'כבכfכ'גרכיג"ינ'כfכfכגהי)ו iוכסרנ

ומשהיר)כשובותשנא""מלהוריעצריךאיןלחבירוכ"הי\יג"יכחק] 5י[כרגןוכוורכוכימי
האיא ttק'לאאתוברופניועור'רזכיירעלאקfוויס-המכמתגוiכוכfובסזכרfi:tכיiכ

דלאבמילתאהאויימ)~לאיגדעכידאבמילתארמrכוו~יגיוגיכמiיוכiיחףיכ~וכיכח rrו
גלויילאידעבידאבת dוחאלאיכלוייעבידאוגמכמזוןרגכיככירג.זרסכיiככמכרג.
 ~'·ליiימ ti ~סוiיי~וכגסוכ~כוכי\מיזוכן
 :לאיגלוייביראאשרכהחטן :מג\ינfכגיגו tiמ'כfכנוכהוכתfכףרגיד-נ
תמנתאתרתיביריהנק'טהוהחסרארבשםד:סילתאמנכהי.:י t:iכfכ t:i י:. t:iחו .חדתא

ליוא""מראתימאן :.cכאכדרתוראכוכייקריסרמיוכ Iמבכ .יקירfכיייד- ft:iכככי
ניהליהלהויהיבנאדרכמשמיחחדתאשעמתתאר~מירוםfוה~כפיככונכרככונוכוםרכיכ

י/ל Iככrוורחiכ~כטמועותיוורכיגרכטכ
תמבה iחנותרבאמרהכאמחסכררבאארוקמ.כמוככבכיס Iכ:משקלמIרוירס..

כילדעתוא)ם(שנארמלהודיעוצריךלחבירו 'ר;כf 5נכ~גויזוק S 'רכיוננתגנכיריגקע
חביביןארמביהליה jBיהב •מקרשכםהןאנייכfכנכיכiכגהןיריפססכיכס Iפסגרדגגה

ר l/אאיןל l/אהאיליכררבשעמתתאעלךגכ
בתרייתאהכירב מ"" Iליהא""מ •יקיראשייהואלבימילתארכרארמהייכו

בררבאאואמר •לךיהיכנאארריתאנקיLפנאהוהואימקמייתאליעדיפא
הכנים iביבנואדם Iיטבאללעולםרבארמגוריאכראמחרבארטמםחיא

כונתקבאובביוז.:שאריותרליוסףיעקבשנתזמילתסלעיסכןמשקלשבשביל
א/'רסחמיאבררבאוארמ •למצירםאבותינוויררוהרברונגתלגלחאיו

תוספות ו,/ש"'

 .ס Iו 5ככככו Iמנו;רררו Iוכר i ~נתגלגל
כ Iרגהזרגכ I::וגרככfוווfובכ//נ

וכמ t:iמוהסובכגוונככרוסטו)יiכ t:i(נרfכ
מכfכגוגכבכגויס\י Iעכגנזר\י I ו::כfכ

א fIמהר'~

גמגגויירעגירהיוכ Iר~רג.מקהמרנופיס
םכי;רןטוכ~מ;רכ~י~ייכוגפרםכומס

קככהנכגככ::ווfכס Iמ I 1ומכמגiכ iנמגיזו::ו
וגוןהמגכג.:יכון 5כבכרגהיכון :c.:ירfכמרס

ס Iסגכ.:יבכוכרג l/ובכונוןהfכגכ fjlכפכזבכה
 iבכוכ ]מ[הוה Iנכ i/lDנן Iמנכר iנומסור

 ' Iנכמ Iככיכו Iו~ ~ר; Iמיכ Iזוםםכ;רוכככיס

כככמוכחסכוט~יסמרסחטמ tiר\וסגמו
נקיט :/כ Iוק ~ 5כיכמסן ~ rנובכ/נכ'סימיס
זרועכ tiזונ'יי t:iפי .וכןמהגהחתרתי
מיג.\יוהרהיובכי"כ :tע"וכןוקיכ.:יכמייס

::וו\יומיקfווכר ו:: ljlגו I ו:: t:iמהוכiכ 1נ
iכ Iט Iרם.כוג II ~קfכככר iסן Iת Iחמרעכמ Iכק

 •וכןככiכגס~וגמןרגהמוחכי :וק"כ
וכמריובכרכםמבכiכיןמימוומך Aרמגכ
~ומגמ/כ lקfככfוררנ'י Iמםממ Iנכזוסכר
וכ Iמבכגקגהו.:ימ jר.:יוס t:iמר tiומפ

t:i ו.:ירI מקורסכחכירועt:i וק"כוכהג.:יגוהן: 
תמ IIקמ iמבכ"נוכן. Iכפfכ lj[בתרייתאבכחמא

םככבכת;רמבככירזוכיניןנייג.ונבכרנרט~ומבכויפמכי;רמ IIי~נ;רר "קמר~יכ IIי ' ::tמיכמרמוכרימגממיכווכiורייiיממקרמכ~מיי;רי
ו/ Iפירסבכיין .כוןכעיס pכןמשקל :ורו/pו]~קכן/~בכ~~'ןטוסימ ,מtימי"נכורכןכעטוהמרסגככ~ווfכירנר~ומ :tקמייתהכ I /מ::מרונ

גממ"ג iסכlגיסטכיוס 5מ 5כמסקכו ~י~יכירכירבככמימסiכממ/ג Iוכפרטמיןמנכסכבכיסמנןעפימטקכורסוסוומ,מגiומרוככ~/ג Iו
סזכסמ"נככ::וכיזקיןתfו lכרfונכfורס Iרקננריס t:'ti jמנכ'ס Iסנבככןקנ t:,Dרק\י I ~נfו~נרדגכסברמfוין i i(ועו .וק"ג::וגוי,ו Iרגפ'ן"וסתיקן

וכןס Iסכבככןקכ tiמכfכורfו'ר::ו"קכ IIIובכ ti"Iנכוסןגנזר::וגירנכמונ flוfכבכ '::וררגסיכהכו .וכןגי Iכfרומויררוסרכר[ינתגלגל : )ו< Iיקגו 'י''כfוגיו.גה
הכותב

ריעס, tודוךוישראוו,תנהרוצהואנישמהישבתגנזיבביתויישטיבהאןמתנהעביראואשברהמתןמאמרבפירושהאורהבפסרשברתכמהכאןובתיכראיתי
השמותכןאוומקרכבהובתהשבתהשומרכוכך I,יפארניהיאגנזיווכיתהעו,יניתמהספירותהכחהמשכתסורהיאשהשבחוופי •/ו Iוזואיגוויי

עודמתאחדות,כווםדס.פירותכונמצאוהשמותכ'אווובךזר.קרכבזהזהומאחרםביוםוינ"חכסודארניכשםנ"חחיאוכיהספירותכוךת.אחרותוהיא Iהבשם
יימתמותומתיייההחייםמןרוחקהיאהריהשנתאתמחללארםת"ווםאתנבוישראיאמורומשהה' Iהקבאמראחז"והשביעיכייםאחליםויכויכסידהשכיעי

יעקבעיון t"1הרין/
יגיכמנעכ:סומ:ונורממפ:'נכנו Cמנ:ו''רמrי(ככס jגיריפכ:נמ!:גוכו'וס:וומ Cעו:ויגfוגכ Cמחג"סמקנכ j ,מ::ממסגסכו J:נוחגמה(סדיקמכסודיעוריך Sדס'ר::רסרו.כפומ

 ·כגכו"עגירמכמ::גרס Jהמ :ג(זיגגימ::אימכ:ויקרו Sמוסימ 'ו: rירמוכחינגוכס:וגוזרזהממוגמירג(מרמ:ו iג::סגירממףיגפ:וגסהרמהן Cממניי:חגרו:ו 'jר S Jס(ומ
כדורוחיגכוג'(יגסגינימסימומגיכו::(ממרעזממרגדוכ:::כרסככסכוזיעכגךנ(ומזכמןמזרניי:כמקגכ j ,מ::ממסגס J::והנמחנס jכfוכי:ניככודיעור'ך Sמי!מז::ו

S סמדקס:j' דעכ'מכחמגיןכמכקרן" 5סוכמסוממג":גכi וfמ,ןומ 5סמככ!:מרו:כרוגו'כדעמכמרווי!: •וכו'כמנכוייS מנויוסנסומ::גממ::מ'ככסודיעריךM ועוגג
 :כעוס'נסון S::גרסז:יגכ סע::!כסודיערו Sסוז'נעוסנממכסזגמןמ'כרקמג:יחימ Sממרכסודיעו Sמ'ממנססנומןזכעניןנגעכימףגזס

ככ::ממי jגירמידגןכוממיזכמסמ •סחיוגכידרג::מעמrימעכ,ךמגיגיןאוטמ::ספכי[טרר]קרןגיידעוכמגמ::סרימזסכמ'רוויק!:סעדייןמ'ממגכממסגס ןמ,,::
כןממר::כמסגידממחכסכיי'וגו'זרגמ::מיסמרממ!:מעמחכיומדמrי' Jממס':יקגסודיערכמרכמכמהגיי!::סמקגכ ןוf'::ממ'יגסכמ::סיס Jj:ןכ'ירסימסזונ\י pמו:ירי
 j ,וf::דרנ::מעח:רמגכ'ורע::סומהו 5הר'כסרfכומרקררנ::מעrי:רמעכ,ו::חניגיןנ::נ'כרכמונמזגסוגו'כגוזיעוריך l 5 'וf::כנכו"דעגירמממכס jנ'כמכiיסוגרמיכגךכמ:ס
ממנממכיס::י:ויגגןממרזסגנונרי-מוח::מומיורע::מ,נוחר:זנרכונומר::יורעמימרמ:רקיףגככגסגפ:עק::סונכורוגו' Cמחכ"ג:סמקגכ jנ'סמוכ'מינקוכ(כוייעגידמ

דגר::סומכרגריוסורס::סומחז!:דגרמ::מונימ::מחרמננמד!:זגרנומריממסמ:ורריקרמ,כרמיכגודינכוריך S jמ'דממרמנינמנרחמממרגיכסור'עוריך Sדממרמממכרג
 :כ'וקעכיך jמנינ'פיר Cכיסממרגיממנינומממ:וס jגכי:ממוגחמיג Cמדמחנ:גכמ:::גנ':ג "j ב:;::ממרס'מניגיכזעחוגמינניו Dגכורקרןגיידעכמומ:::גגמינ
:ימהכספרסכקגכ'מנכממררקמייחמכיועייfו Cגמ:גרעי' .מקמייחמכיעריפמתא Iבתרודכמ Jגמכגכויירעגירמנממגס Jגמוכי::כ'כ,:רמכוסור'ע iכ ג:מ::ו!:גחכי :t 'ונונס
 ·ריס Sכממגוחיוכו'רדוסזגר:ונתגלגלפרסכקגכ~כמ'מעגן::ממרנמרייממ ,ימ::מז:כמגממכסגר iמס'מכ'ג'כרבכמ::פסוקכפירי iמסקרמיק:ודכמכ'וי .ווכ'מ iענ'
C'C גמועייןוסודיעס(ו:יקג'סממיכגוג:יכ,מו::גח':מררכממסועוכ::יסמומררמגמסג:גP ' ומרסC ךרכיכמיh סיסכמןכ'מס~עגוזעכיססכנזר::סיסףS כסיומריו
 iס!:ענרכמומ:סופסוקרמעכסגמ :eנסוי!:סימונרנסכס .rמימ..ממעכונס" 5גריקנכוסמס
רין Sמחנ:ג Jסכומממר cמממכרג ג::! r:גמגכ(וניחכ:ג::ככרגדגרגרריבכוכמו(גךניו',כקירוןזג:גומ::יור 5סככקרח(וכ'מכסכגר :t:גיח'יממכספכיווערריין "ידע

כמ::ספניס Jק'רוממחנמוכמר{סוךיערריו Sמ,ן cממרכ{גכמזחכינמנרהממרגי:ג:גזנממכח::מכינוגמוכ:גוזיערין 5{ס:ימהכוחגככסמרססימגו iמע tזמכסודיוע
 :כגנו"דענירממכסמנ Jגמומ:נימסרר'וק=ו

יוסף Jע'
P וג .~:גתירגוט'י'יגןן~.ורעת'ימרמזנניתנסמו~קרותמסור~וסi ז"גטפסק: ~fעניר כ~fמרמוקנור'יוחגי "ו~ככi )ו'י 5ע(מסגרממ;(ו('ייןמ'יסג
ס::יסג(ות 5מסמרג"מ tiמ .גזומתג'י~:גוריעריו j 5ו(ג .סנזו ( tiזמתוסממעקנפרס'ירנ'ימררסע"פינוחר .(מיכ~וייענירמ~חסגר'י lזv.כנ

 :תרח)נ(מ'ירויזוסגר Jמת(ו(גיותוכתןוחוג(נ Cיוחת'י ' 5ג'(טונתוזו(מגתתי(מ'יסנת(וגחתי(רעrיותממר
סמ~ותמ(יוכת Jגתמממיוזומר .(ג(ססיג'יייוסףוגמ ,גו'ממיונונתקנאוךס(סנתסגר'ימתןממרממ'(מ 'וגסגר(וגותןומגיו tכ 5עומ'יגסוסיתס

 lוכככימ'
 ,פערעפפענטליכjעכזימ) •מןגריתהם

.. 

בלוםאוצרר

ד'הא'כחרש ] 6 [
ים iכט . Iזגנג'ת

 : )וf'ע(ונ j(סכסדר'

 ~ ~-ו,. .---:;::;.

יוסףיך
It ג'עיזמני(ס: 

=--.. --= 
גאוניםחךו'ט,י

גן'וונ~:כמ::סוי:נ
 1מ:ינכסויענכור
יע..רנעדגנוקר

ן iו!:יו:גדמ:מע

 ,ימ •סיוס,כ
i' כע::יממימחיורמו

:כןסתירסכייןג
גיוסנו ב:;::מנסס

I ווfו:גיfl גמרסמ::
 !כ :tמ:גומנמגח

ניוסנוגיג וfו<:::נ
 ,'וע .ימ Cכעמ·ממי

 :\tמזנמממכ'כ
סיtוסיוסגכ(fוו

מכמרזן,ג Cיו
 • jרסי:יסיוסמ Sמק
נמ:ח:ויגס tקגיומ

מגוקר:געסויעמור

 ,' Sג'ונכ •פרנונכר
ככורומ:גגחוגדנfו
ן iC 1ד"דגככ:יfו
רס:רמ.וכ'הממזיו
דיו qמזמרגזוג'ע
r:: סוממסוכדבכמ,כו

מפ:גיכממוממח
ומומר .גמור:ג;:בוי

מסוfוף jגד'נ cנ
נהור:יעוסקמ,גו

סיזמכמ .ז;:בג::גיכ
דיןדממרי'סמחכמ
דיןדוקממורססיינו

מממ::סו)וסנרדע
סממנכ bכממי
חורסזfויטרעמ,וכ
נ:יוומועגעדיף
נ cמכ'נחורסכעסוק

 •דינמסמ,גי Jוניו
חס'גכמכ'ממי,
 •נו'ויעמודכמסי
כסויומרגמ (ידמ
ד'ןדן :eזייןרגכ
כמכימגו',מממ
:גכמסור:גfכ:גמינמ
מסיוזע::fויכו !"ד
מומממ:גומריוכ
כונכוונגמזיכמ,

ג C 'מ{גמורסכעסוק
מיכוודמ,(זזסוגזין

~9""~--

איתןאהבת
כר'כיוגרסו' 5מונ'יו

כמכגסיו Sחיסו:ע
עככגעוסמי{רכיכ
זהורסזכסימ,ס Sסיו
סוירס Sומערכסמ"
מיגוע:ג Cמ"

S "מ{ק"ס 1ריS ומ
מיח ;rו:ג 5מ;:בוירגמ

כ'וקייממריס " '1
C גרמ,מממימרוח:י
 )וננדףרמיקקינפ
כגמריך j 'וc fרק

גוחיוגסיוחרגגס

סמוככמררגוגעונרמ
ר:גגמ:

ס~סמ iחםרב
נכחכחממרחיכקיונ

ג{וממרדחורמ



ייפףיך

יצחקר'אמימא
ציערשלישיבתח

 :דכתיבשנחא'נ
וכ~, Cמ ~' Cרני'ב
' S וכחקC גמחקמר

קiכחזףכיכ Cגועי'
כיד:;מור::י י:: Sגמ

כו'ומר Cגרון
גרגרייפ::יגיחור

 :ככטכחוס'
 ם!>---_

גאוניםחרושי
כג:רככחוגזגח
חמת jז' j ז:! jכזיי
כו':וףתס Cגעכוח

כחיכ'סכמכ'מ
רמ,ו~מ h .ג::ורכ)

~סורוחסנחובדכמ
סfכ q(מריין ~נ~
מסכוייזעמ,גו
דtכמחחסומז'גו
ס Sרוחס )י::'חפכfו
כמ Cו j'iגג cכ'

מומרכרגחוקכעסו
כייגוס fכ ;'ר qרח

גסףfווס::תה .חורכ
ע~טערו Sח~מתהס

c בחורכעסקמם~מ. 
ס"גו:כנם jזד'

 .ק'ודו C 'וחחור::י
 : ) jח:יר(עוכומ

סו::ימחסדרב
ג'ד"גק'ט

זחורממחגתמתרמי
,מfומרכגס .כו'
~זקזקס fס~ר Sק
מ::י )מ .גמוע
C ננגי!:;=-יקו:סlf נfr ""~ 

:יחיחרוrומככננרוע
מחס'fורגfורגמרfו::

 "ח::מגכמרfו ס::
גפג'כ'ר fסכחדרג
מםכ'חסזמרג

--' t.:> ו'--1נ)"!._ 

אית!אהבת
כימרfוומ'מז Jממ

:מי::יממזמממ'כמח
כימכ"fו,,'סיזרג

חחס'מגרגחר
סגומןרגרממכנ'

נו'~חנירומחגס
ע~ךהניג'ו ~ימ
c ועחממfנו~'זרב

tiומר::ייינו 'סfרגז
ייסו :frוכג'מיכמfו
מ'רfו'כ'ק'רfו

 '(עדיפחגמרייחח
וכרין .ננקננ'ןrגח

עד'פזגזמזו' jכסג'
מ~ממ,ג::כ Cמ pגמריי
מכממ~געמי~חמ

r: מי~חמקמייממכימ

-----ב- .!1,ג..;':-'--

יעקבנאו!
גררגמאטו
בכ'רנכנו'מחס'fו

e גבוסיסגגומיס

::גfומרחיגס q~סו
חרנומיוו~סעמ'זכו'
מכממ'רחמר
 : ::!יעכו'fוכ'זעג

:יומגמיןס f:יננחנכרס
~מרח:ימס )א Jנננו
בכג'זנfוזfו ,:מ 'ר
j ~fףימסמ .סגחר כ

י Iרש'יאירףשכתרא·~וזפרק Jהשכריציאות 8 תוספות

 :חרפ~עיר,גווכרככקרוכג~ t:i'Iג:ו t:i •רןוג~שישיבתה :~'רוגגת,ג :ג~ t:iיס t:iכ t:iחק 5יגו;ו t:iכר\רסכו Iח~הג~ t:iוכחותחרכגכ~רי r ~ t:iגכ"י
 :ווכ~ Iקגכגכרק-פיוחהסריגיס 5וכח •וזיטא :טסכגוס •רסיקרבאחנר~ס ~י~ t:iגקגוערס,יח mטגוכו •וטגיסוכחטיססווסושל

 •רןונ~יכה~ t:iי t:iוכרוגוחכחכסכוכיוכרכי~כוכ~כ~ו rחקחהאגיס t:i t:it:iוגכטריסוטלוה~סרוס'טגגגיתטג~ככג~ t:iוחרכגכיסכן
וכנוגוגגי,רךחוגכ; .ג"גוסוס:ישל t:i,ווכפרסרוסג~קווכ~מחתגס t:iעוגסור pוכוכסג,יסחiכ~ב t:i' t:iג t:iוס Iכבכ t:iנןחנריס. ~ t:i ~ Iוכפוכבכ
כtכחכבכוגסוכ i:!יסיסוגחסיופגבכרכחרזמrכגפי"סגס i:!בכ"סכןססיסוכסוכבכ

ח) Iית P(כרtכג Iגרג;רכקבכסכtכו;רסוישנאדםיחזרלעולםרנארמגודיאנרמחאוכ tIככחכרססס;רסרקחננרגגיס JAי
ס Iחחרורגריסחrכחפס t:iסtכרזגג Iס Iושס Iסכבכגןסג;רריסגיןבכוכוכר iגסג
גוכר,וכותו 5גפוס t:iווכוכקרסגגסגכסוי~ישישיבתהשתסוךירונהינתהשיבעירג~ t:iיס t:iטכוכקזוי~יגחוכר t:i ~~טגס
גכיירוהכ~וגוגגטגהפכנוחחויסהנה )ים(בראשיתשנארמומעיטםעונותיהירובהטגfכמוטגיס ,~טסוט~~כחוןר rוחונו'

מכחחירגוס-וססחרג~גכוווכסכהפכנומצעדוהיאשמהלנוסירובההזאתהעירנאחהו 5כג~ t:iגגכיס t:iופגיס t:iחוכגןנרס 6ו
ג;רפככופכנוכי Iכסוףטסריגס t:iג"גחזוקאוהאוזוטאדמיקרבאאילימאקרונהמאיטגתוכחרןגfכ lt:iטגסוrכסמרוגו'וכחרו
וסי Iר llכtכבכוכס*)ר jPכגר;רגיtכסtכרגוrכשישיבתהתמוךאלאהכי)למידבליהלה(למהב'ס t:iוטססס Iגוכגררר I::ייrכסרבכג
 Iגפגככגוסקרtכבככרס Iסברוגח Iגגטגססימוכוכרמ Iגחכוגגופג Iוגחס Iחרס
ו Iננ Iגהחיגiכחנכר pחסו~מרזגפגנ~כיוכיומאיאאניזרניארטמוצעריזעונותיהקרונהסיהסכחזסוכפי .~וככ,יסחה t:iט'נ

ותחנכנפכיווהוכוכוגקטןיקעןחתיוו~כחבבימטריאנאשמהנאאמלטה )רכתיב(שסקראהכווכרוגויו ו",חגחיטםגכטריסטכוה~
t:i ~כ~יתt:i ~טהכוI טגI כחכ~סiוכר\גגגחכחיוכיונכ 5כחנכוח"הכוהפכנוע"א]יאושלותה[רףנ"בסדוםושלהוווחדחמשיז.(נכיוכ:

;ררבכוגtכוכן lPכךגתוגפרסחכחס Iת pכאתענדושנהעשרהשתיםיר)(וסםדכתיבכ"וח IIפכרטהגוכס'זסוכבכגין ' Pגו;ר
וtחוגtכ 5יוכיווף Pכtכגtכוכסגו;ריוכחיז::יובארבעדרמושנהעשרהושלשכדרלעודבס IIכ::יקכקרtכו tt:iכרססי::יגtככוכחוכר

סיtככססוכתטגסtכ 5וגוכפכנטגו Iסגו;רתחrככולא :וט')tכגרססבכרחרוו
"ע 5פג;רסרוסכופחרכגמכרססח IIוכגiכ t:i :וגו'כדדלעומרנאשנהעשרהג IIוכס lp\פרמכרכקוגערסרפ Iפ .חגר

סר~וס t:iגהגוס Iכגו~וי t:iכחכר~סארמבוריאברחמאא"רחמסיארברבאואמרשם"י t:iגופיררגרטוכינכותגננכ~יוופרסייס
טג~נכחתנןוחכרססיגר~חחרrכג~ t:iוכמבהכ"ננבוהיםשננותיהעירכלרברגיגינכיוחגריס ). rי(וףוניעיןכפ"ג
סחוכיו~ .:ושלוהת ]) r' 6כ lt:iונו'(גרחניתאתלרומםט)(עזראשנאדכרחנהףולסיכוכתובככג~חגוחוכרככככfוהו'\חגן

) I כןגסאבלבבתיוה"מרחבותיואתולהעמידאלהינורף(גקרוםיורחמריגורווע)סג:רףגוכומfכגוrכגמססכבכrסקעוטגוtסיס
רבכו Iגtככ Iג;רכ Iכו;רחכ)קtכג ml (וגו'גס;ר Iכגומ l\גחווכיו jס l\פרססרtכגיבככ.)

 ·:כ'ןוגח)(חיוכוגו'טי" Iסררוגtכע Iבכאשירבאדב •בה iלליתואנרוריג) )בקשקושימא IIנזחרש
רזוחיןגככווגס t:iגכסוסס Iס;רנ Iוגהרדכהוהארחבהדראמחמיאלמתאעבדאאנאו rכגכגיר~יויוהסגהנכגכ ~ I ~,ח

כ~ןס~יוגוס tiזוחין •נכרוווי"ג :טגו~ :רובהלאעוןמאותוסגמחתרגווומגממחיססננכגיוrכ
ג~רנ ו",וטגiגטגיס ~"' ,~וככוכחוהבוידאנרחמאר"אמחסיאנררנאואמרשםחכרכרי~סגכווכרקוק t:iי t:iונכסכגככיר~

וכסתריסו IIגגוס t:iכ;רס Iו::יגררגבכווכילאיל.מא :::יגט;ר]וגחי'כונסרס"געי'
יריועכ .tככ::ייגוכימfו;רליומם :כ IIוכגתתרולאישמעאתתררבארמוכע t:lוכרכריווכחחכה .ט'וזועחרוכיקרכtכ

(iר( It וכקרוכסזומוככרקגי::יp גזגיולאחבר.רתתחברתתרולאעכו"םעכו"ם.תחתףוI קשקושיכיי"רסגררכוכגתמוכ:
כגיגיס(פירוסס Iווכברגרגיוrכ I.גומגרורי :ואלמנהיתוםתרתולאת"חתתר •ת"חתתרו t:iפירוטי"מוזועחגסגקעfכ lt:i~קו
 ~י~יטיגסרחסי t:iחרב :כרגי)עסטויסטרוכהפנכר 5ווכוכטוסו~\\גווככנכר,טג
ti כפיוברתנכס~גחי",פוטפירti ~,fכ r כfומגועt:i ניסv נככ~ניונכגגכסנכחסימננכתמכוחיןנכנכעv יטנכנכמ,תתח :נכנסגכ"יוהרניתס• 

 •חנר :יותרנכיס t:iרi:ייו t:iנכחווכייס .נכס"סתחהולא :כטנכטו Iגוככי~קטיחווכקוכחוסייוגקרונ~ו,היגון I 'סגכעכי~ו Iגסקפ
וחגוכגסהוס Iכוןיבכגיסונ'קגיעוכחס .חגסתלמיד :ס l\פרס Iוכגגוfכוכסו lj\רבכס Iבכר 5וכוס Iבכווכ;רקרוגסג;ר::י Iטיסוכר\גךמגחג::ימזוקtכגמוזועמ

וכפגיסרסמיע{ " Cגפ'רעי' )* , IIכפרסן Iבכ •גו'גס t:iג"גס,,;וסושל :כחווכסי llpגפרת::יtכ pגתננגחכtכ
::יימס t:iגיי 5רגרמוקי"tכ;רסוספומי"גרטווכזסחק 5ירת Iככקורסtכח;רגס t:iסרוסג;ר Iיפ-,ס Iגסס Iרכר Iוגפרכרוכמוכפ"קגגtכוכ;רוס'וכמונכםגגtכ
יגהקרת Iוגסרוספi:יפיגהגוכגtכחק 5יוככוונפסחס Iגfו,וכ~גוfכרכהפרי ~"ורנפ"קיר...וגספוהעה Iט;פיחגג ;",כגוכrכחנסכוס i:!גגיס t:iכ'סרוס
i:י ~יי:iגירג;וסחחהכסגiיג"כנגגנגי!חיוגפכנגנמטב~כחנרססח"ככוטגהנפוטיטכחכר~סק'נטג:iטחתרטכt:i וסיח~רזגפכב~נהגt:i גiווכטגתס"נכג
טגח' Iרגנכיו[כל :וח"קג"ווסייןנמכו~סק'סגתגכוטגו~סרגהככהחיגיןסכככגיס ~ג~ rםחגכ"~גה t:iוגטגו~גססטחיןטגיס ~"ג~רינכ"וגה t:iנכרככ"ע

חנרiגחתוגחס,ניסרנכגוסתסiכחהוכחפי'וכבכרוךפרפ"י.בכי'ס'ס I'כוגגכוכרהמתוגחוכנכחכ t:iי:[תחתמכפסי]~ג Iכרגריפ-,י'גכי'וגו'.כרונכס
הכותב

'ח"נחוסכרכירו.אחפוסטר nעחמאמרכוונתבחבנתרעצמיוסאחוסובןמחזח ljאוסנתנעניואחז"לולפ'כך .חנאהעולiכרחיילחכנסחפתחלפניןנסי.רשחרי
ממנןינווסאלוסכדילמקנלחנןתו,ו.דיעלראו'איובפרסוםתיחנראמתנחשכלהעורםוסוסכרלפ'לאיגריייעבידאאלזעכרחמתולא'גלןייענידאדאיחיגבעל

איןדה;רמוברדתי,כרחנראחמשחוכנ'עורקירוונמןעמווסעשחחחסדער.הנחע"נ'לורמחכהיעשהזולתןחיםראראתחראעיןיטובוחןאגנוזהבא
נויעכרתינסרתשכרישאסאכומתכהאוחתוושנתוודו.ייעווהקכ"הדאןיכיורנושימצאאפשראסחמכיןופניתויהשיערוןכדיהבנתישואמהכתכתי

יעקבעיין
ז=יררוסזגר(גמ~נ~מוומורומכמומועינו Pוסיוסףממחח'ו:::גמו Cסגע'ס 'ג:::קג :tמריס Sננ:ייונ~וכמכיכזנמיגרמ~ :tכ,ממזמבכ'ג'םמומ!:ג'מ,סס'ו :tר'ס 5גמזוקחעגור :tס

 :חרסז.טכמזסמומסוממע'ג'סמומסוכח'ס ::t::tמקוסאימ Cרוקמר'ס Sמ{נכומגי{ Cגמג{ כמר::!'כנימפג'ו Sו'קווכי;ס'רמ:{חיסנסעמוכ'כחססנכגר'סממכחכוכ
יוסףעץ

מכ~כמכי'זוגכורכחכוקסרמוי " fכחמיןיתקנמוכחמכך "'"סמסרמסמחיכ::וימגכ!כ"קז::ונכ~::וקסוככר .סמכוזומכ,!כוזווממס,סףזומחוסכםומכוגככימין
 ו:: rגיקס::יכחרמ::וזוסירח::יןכי .כומוככמק::וויןטגססי"ס"וסיףממסנמירIכוחמרכגימיומסחתותרככות'כן::ומ .מרכוי:וממח 5ס'גו rמסרו Sירתן

טממרונכיי .~נכטוחניןוטספקסנכייןסןמגימניונקנורזוותנכניימ~ף~ונ!ממוחמיו::יןמגייוסףכ::יסטכ~ס'ייכ .וכ'ונגיוiרו :tומ'וסףכוטגת!
טמחיזורכוטח::ויסננכיגי::יסטונרנכ::יזוממטונסכ::יסט~סוסומטמגרו::וויוסףינכרו Sטטכפימטנווממיוונגימי! .מגותיססגוכתוכנוומטממזוס

 : )'מסי'!כ"ופ'ננ"רח"(יפרחונ!נטרחוכטכיזוכ"ונכור~פ"סוו Sריוסףטח.נרסיונכוןנגיוחטזוווכ"ג .מ!כייסו י::יו::מכיוממיקכ::וכ'חו
ןפמ,כ!כ' !" Jכון:;יוק :Iקנ Iויונביור::וכיינכקנרנ'כורמח .נ"כוח Iלדח::וויומוח!כרנכמכ'גתחמוחיבכחיב"וחנכ .!כ'וס iררמכiוכ::וזכורןוכחיכ"וfו
 ·סמ'כמ '('ככוי::וותגגגכ~סממג::ופ jרגיכ,ס::ו'וכמו j ו::כיגכ jם'ממםמ ,י::וסגמממככרי::וו::םורנוג!כ',מ!(ייסוחגחמנ::ופוסמ ו::'ו::גמ Iכרומיח

התהיאו : )ז=כ'ס'ס'(תוגב'ןמפחריומרכ::וג"ככ:יבכי::ון'ריככמי( fllכ!כויסיי::ומכמזוכנככרזית .חמיןנככחמופכסגןימתניגוח'כתכוו::ומ
נרמ

 .ר!עמוי )ג .נגג.י!ופעכטמ) !כזגרוחמה



יוסףיךהותפפותיביאדףשכתראשוןפרנ~השנתיציאותוש"י

ו tגכגrכוממיסווסנך~מגווג~י"וךrכוני~וfכ .חולי :וי~ 5מדמככמס tiמפגי
 :מג'יגמכו t:iגמכגנוווכמוסגווסמ .כאג :יך...םfכוחוכינמזכמ

כגס.עומקומ t:iרג t:iחללה :[וקג]ע~ t:iגפיגעגמממ t:it:iמ •מיחוש
ij וריך 5וסמiגממדיוכתכגמ~גגכוכ~יוp כמומוכגמ'יוג 5~קrוגגמ:~מכ

 •iוכiוfכעגלא :זרfכדגיוסו~כמטגן<יס

גוריאברחמאא"רסrיאבררבאואמרשםט~כ'ינכ~נכפנינכטונחט~וfככנטןסכ,טי
 •מעייםוחליולאוחליכ:לרבארמרמסווו'יוגדנגrכ~גכרייוfכינ~וכiו~ I1נר

 . iזכמ'חו 5מעגוהיה :גרימfויוכגי t:iו
מיוחשולאימוחמש)כל •לב:כאבולאכאבכלגכרר'ימ'י t:iררכ'יומ ~ימירמקרמ

 :ערהאשהולארעה"כל •ראש :מ'ירומ 5מככגו'יי'ימקוסג'יכjער
ברמחארבארמםחr.יאבררבאואמרשםוגטוס Jגרו וf~'סכfו •גגנרולםשמש

הימיםכליהיואםרבא\ט"גוריאדנר •רנiויחלכתא :יfונו 5יופודנר
לל :סנתוי pנכfו'כ~פייסוגfוןיסכ iג בניוכיירעותושמים :Lןמוסיקוואגמיםג)דיורעזכסגיג.ימריו 5 •עוק rמג'יימשנת

"שלחללהלכתובפיקיז tפמאיזכ)לכלריזאדםגמכמומיס
ולבלעומקוארץלרוםשמיםכה)סשיי(משרשיארבארמקראהמאי •רשות

 :חקראיזמלכים
ארמותלתאעגלאליהעב:דואשירבלבי ) iאיקלעדרבאידיבירהיהושעברבשם

רמליהסברולאל"איתיב;נאבתעניתאלהוארממידירמליטעוםליה
הואחלוםתעניתלהואפויופורעתעניתואדםלוהי' Iדאריהודהדרבלהא

לחלוםתעניתיפהרבארזכ-גוריארכחמארכאמרחמסיאכררכאוארמנ
 :בשכתואפילויוסףרכוארמביוםובוסחדאוא//ר )לנעורתסכאש

חשכהעםשבתערבבתפיל'זאדםיוצאישמעאלרבידביתנא[או Iעיגדף
למשמשאדםחייבהונארבבר[רבה](רבא)דדארמכיוז]מ"ט

תורהארמהארתאזכרהאל~ןבושאיזציץמהמציץ'ו Iקושעהשעהכלכתפיליז
אזכרותכהםשיש 1פיליממנודעתו )יסיחישלאתמידמצחועלוהיהכח)ןת(שס

אדםחייבאורמחנניאת.יא •להודכי:מידכרהלכךוכהמכמהאתחעלהרבה
 :לשבתרבתיהלתנאיוסףר"אחשכהעםהשתבערבכבגדולמשמ'~

j חשכתאורמבשבתהחולהאתלבקרהנכנסשםת"רi קרובהורפואהמלזעוקיא
הכותב

 Iשברסצןתןכ(נעלסת,חשןבהסנתהלןןבח(הןאאיךדיעןלהןלנןת(רןאיאיםלרו

ןבטעניטעותסקוםנשארעדיי(אבלהיוםותתסנמצרתמנהנחשבתעצהמהיא
 Iםןבהאדםטבעאי(כיאחדיוםינות .:Iיסיז'שבכלעבורבהיאאםזאתסנוהת
 •פןרענןלשכתאיכוכבלהיותכינפסדדעתלחשןבאפשדוגסלעןלםעמלהל,ות
ארת'מכלצלול,ורחזננאביומומזנלאכתולשיתנטיצלחיאבויוצרכליוכלמוכו
 lשנהשזנירתשנראתמתעללעהמידניהקנייהרחצלכוכאלחנפסדיתדעיתמנ'

הקדןשיזתאחיאיאיך .מקדשםכה'אניכילדעתיכיביכסביניחיאאיתכייאמר
עיי

כסככחנ::כמס~יזנרככדfבזנרינ(ע'ד'יכ •כגfבקרוגסורסומסעוק rזנכסיfבשבת
כוזנמכfבכמזנמככוחקריfבכזנמככינ::גמנ::וזנרנזנחינעונומייככעככוזנומכי!

יוכףעץ

מוחןו:גיומנרי! !ג:~ס~וח rנונחי~,:גגיקורי!פרסייסס:גיופייונערון .מני
קרונ:גנוךיג:ג,חנ'יערוןו:גמוסיף .(יסרמ(ירי! Sומנומירעיסמנרי!

וייף:ג Sינ''מ Iונפ .מנריסומ:סי'ימנרימ'יעמיסנ~סווגקרמח~מרמגימ
'יגגייסערגינע~וגהנ ./ג Iגכפרסייסגימיס:יי'ירסע:ימיוכ'י,ו ICפרימ Iע

קס'יך:ימ .פרסייסוכנגיס:ייו~:ייותריך 5ו ~' I:יכ ו:: 5ג' , IIנרס::וומ"ס pסמו~'
 ו::יו::ס~מגכו~סנכ~פר!כייסו pס~וגיפר!כייסניוכיט::ויימומס ו::~ת ו::מ~

עגטיווכס~עס:גין~חומקורסגו~יוח,כויועוך .נרפסייסח~חחומס~ת~ומ
ס~סיועוווכפרסייסנונגיו:גס .:גסעוו;:רוכסס:גיווימימ~מ ."רסגחנר
יז S ~נו'י~יפרן ,~מימ'י .חמחגר'י rמח(מנוסמ·ויז Sמה : ~' Iע,נננג
ק'ויחיגווגרמס .וגיעורוכחופי!ס:ג!נהפי~יומממר .נכ~וי:גוח'יסססגן

סנרמ'ירנ'ימכזרןתנ'יססיטפי P י''מסיוכמר 5גמפי~יוךחיגחגיו!מ"וכ ,~יע~וכמפרסיז 5גפי pמומרחךמ·גמכוכיכ'י'ו;:ריק .וכךרנכוח~ח .ךמוריימחנמור
נסנתנ'יויפיזרסממנ'יויסוך~מעממ P .~~מ'יומ"תעמג"ו,גויתפיליויז): 5יוכסי'י Iךתו!כ'מ IIעזר'ךף(ייוכמסע::וג~ג::ון tj~מסמ i~תק~מכמיסיס::וךי!סוכו::וומ
 :יח) Iעמ'ךףיווכחיסגיס(מוסיגיעורגס'יוחח~חייו t:i~ח'ירעתר:גי!כחךסעוכחיג Iו' .ר'יגח'ייעמ'יי!כזרוס Pוכגי'ימיפוק .ווככי! Pנוכ::ורסק

ומכמ . qסכוח~קי,מרמכ~ ו:::!קגסס!:,מרככחי~'!:ננס rג!:גינוממרירסמ!:סנגמככיסגכיר'נ!:גמזס ס,,:!מריסמגריס::ומקיזנוrיססמנו .וכן'חןל,כלהכונה ב.Y"א
רסגסמככיקיססס tככסיס tטסגגונו tמוכ!:יסמככוככיו tכוגככמיסככימ~מרוכ( , Jגס'ככו:מרמכניומר Cגכפק::סערדסרככסס tמנו C ':!מיזסייכו ו:: ;rסמ

 :מססJ , ;;rמממוחמרמכימ Sימו :!י,מגו וכ:!מ:!·ס tסכגככרךסומ!:חוקרגרככג',נככמי
----

אייגנעטראפפעזזירהאט )ר'שיריבערג) •מבכבכרמיןוומגננסןיובככגככעעקענך I =פערערעורארר.עוריאאינרג) .שמערזעצ )בf .מובתורמה
לכאיר)(יל . .~גציהי~ניבטזאלערו) , i;1 ;וirt· .. m ~fככ~רנכר •ווערגס)

כמכ,ויכינייסיfכ
סירהגגנכמ<כ
ג::מירכי Sיעסקיס

כס fSבכקרfבס rו
 jפססיfוי:;ומ
סכם!:ורן 5וס 5סמ

 :רוהכיודגר
 :ככ'גיגמענימבנכיקימגfו 'כP fפי~יורחנייסמסוסגfוו
'ססיגסקסכמנ ,,~גיגי~ t:iו~חגריייס Pפbר'ייו

 rיוזנfבו :דם"
 :ע'גכי <iזננמוע'גמגרירמהומקמי'ימגי t:iומג'יוגופפיס

זננמיממיס' 'עיהו'ימיס Iמעסמעגופרסמ,סיוגככ(
גי Pק 'וfס'זע'גכוגiורדככס"סגטוכממוגטוכומורקfומר

גרמכוrכיוחגןיניגינכיכגגכחניידfוהו
 ~-כ:)ו~~ינכי Pרף(יננכוהיננכמועכנרג.fו

נאוניםחרושי 'וP fמפרמגככירככס"ספbרסייסמiו
 ·דוקfבזוזניזנרמפרסייס(ככגחגרירמזכוס fj t:iפיר , I'fjור

ס. rג::זנמרזזנס 1ע"רגיגינכיר:גמ 1t:iגרפר'וכ"ג t:iוגרגינכי
ו rקן!:ימגfבכומסנס _-'

נ::מיכס i 'וfככfבויס t:iגורגימיופרס"סמגרי'ו~ Jיומגו
מיזנרfוכנככנגיfוחהfוומ~ 1נקדוסי!(דףככנ.)רגfוכורכככוח

גמויחגומגימ (;:יס eרחנרינכפרסנכקורגיכ*)יגכקנ '~ו 1 ~
נמ::ווח tנ::וקכוגי pכנכגרונכיסנכפר"'ייסנכ"'רrכיסהוו

\, ~ I .., 11מיזנרמריקח • 
סיסנfו rסניגfוופוסוגרריסגנריסיס t:iכוג tiגפיחגכ'י

ניו pככסכrיייכוכ('יכימטרגמרה t:i'ימקג t:iרו'יייגוורחגיס
 ·זרגזניזנרמים C ." •חר
סרגגגונמך'וסנכע,שאמ

כיסך"וסיfב cזנרסס'וגממגריוכסמריוקוריופרסייסס'ייו
מס ,,: pכגיר rנסווכמסכהfכינכהגוfוין'ח Iס'יכפימ"חמח'י

, I I \, e \, מנ(!«ונסרנחמר
ניונכימרס ו::כ:!'גןומכנכנ~נכימוסטפיfכיוכ~כוויטגו
ס r iיעכ' .סגכיס :ס] IIככ jו~fור' ' fpו jוגככיחנינככרךפי'

ןכוע:;ס .כ jכויענכזנדיייג.ככור'י ''''ג~י"'יווגוןגעור'י lכאש
.) • .' IJ '" ".1 I גנכורמגכוגוחררג

t:i מו'ינרוערכר~ומbפt:i גהוt:i ונמכקגרףr גזנס(עגיגנוור
עורכדקדק ::נ' CמירגתכטגIר'יטסמויך...ככגו tיfג. '''ככ

כויג) .סכןנכוחננרהימיינ'יאומר .-יוס-ו'יככ'י'י , IIככ
• .1 I נ.נ.•• '" I \, גרנרגמנסיך

נטנrוכזנכוק~הייורכfו •גו'גכוק rנככ
 ~--=~:כירודנקוסיכקנכןוגרfומרחוכ~בגכ

מני]געיןסגניון Cזנפיוגןנ ) >1<

'ייממחרמוfכמ'ירrכגרימע t:iמrכגג~נככנמגייומיוחגריויי-מ('יור
ממרמרוכןיי'יורנמ t:iקג t:iמגרמiכfכמ ). r 'ף(ירגיטיו Iגגפרקרממר~מ 1

מפרסייסמענייס Iעוכיכגיכמימרמיס Iרככוכגטוגממוגטוגווfכרמזרגמ
רוגכקגכיוככיסיסרfוכסfוין ~ l/'יקגירעובו'דרג~'יגי!fוכ'ייסו~'ימ

כנגכוfכהסורג.כ~גכנכרסי Iנכגוסכבזרוהיו

איתןאחבתעהןלםחדןשאמונתשםתשבתבשמירתאתמייםטעסיםבכ'מקיימיםבשבהיה
כס i'ויכ'דדינמסשנהברךיתשהואסזה iבמששניטעםןעןדהשביעיביוםוישבןתימיםכששת
ק iדקןעוד .קרfבכוכתובןתחייואמןנןתושתיישראלעםלד~שיעיסופתיםבאןתןתהעןלםשכע

דfומרחסחמסי;חניאיונאמריאחדבדבןרישמןרזכור"לאחזיעל,חםחשכתכטעםהרנדיתנעשרת
 ~ Iרהיג~ '~רמ~:~~'יתעניגגדילשכרד\ואותהשלמעל .:Iמחאדתכליידיעת .להאריךסקיםכאו

 ~~~גס rגנג cנייסוייינהניונראשיחסיעטרותידס."לשאחזאיתןעסנמנהיחייתנפלא
גין 6כעוד C'Cננס :ע"כחשכינח

דרגו rכעןגדfב
 jפג'רסיגיח iחס

מרמידיסיגכסי

גינ Cגמונכמfכ
מיכמחכו,נכhרו
ררגמ~מי'מד\'(מ

דחסורקייינfגס
נכויךגר Cניקמ

וfבכזיIו~גית Cי iכו

יעקב
גדמימfב'ימגנרכומג(רן iסטייכו"ממ(ומ,גיכככרסופfועונכיכג(ססוכמוגמיג
כסכגמןנcמכור Cזנfוחסכיוח jגנו rזנכסיfו!:כמקfומרפיי Cכייfב C 'ע r "דףגיפכסגכוגי

יוסףענף
גדונ\'(כמחככנכמ ":!רפמיככגיסרףוגככירוניו .!:גכמו ":!רככייו .חנממלאעבו

יסי tעדמומןומגדכיןסיח)רף'מג(גדמגוג!:רועככסיקרגככככומרסומ rוח c 'כ:!
ני!:כמ • c ,כ:!עדמייחיסמכממג::גרן c 'כ::מימר )סןכי qר ס::(כמייחמייכו i ';:כו::מ
ויגמנינfכרגסס)דףררי((סנ::וגעככוחזממרסfונ,ס tיק .נגטן ' c ,נ::חהיינח

 ' Cכ' Cכוfב'דסחם .מכמfבענכfבכס(fויגרי!:גמfבכועכ,וגכירס S 'גספרעסקיסווע" fC1ב
ןטנורן Cר pכ C 'סfוכיסקנ::סכוימידענfויכמ .ע'ככועוכםגגט(סיסכמסfבfביגמכגטן
 " Cפררסמייfכענז"דףגיטי(ומוס'ייגינ::ם fCבחי 5כווג( .כגטן , c ,כ::נעגכמכזנו

C 'געייוגi יr ויכfכופיגכוווכ:!C נזכ:!c: ,כc כניערגיפרקגסוףרסחfr דדמינסי)q (קניו
ככגנמ ס:!פיר!:ייס'.ימ((ירמו!:ניעייוספי'ז!:גככגיוכוממכחחעננfוכסוככגרחמי

עי)(גרמ!:,מ cוכ cמוח,כמ cנו tמעננ::וי'מו .יר)מיח :t (וככוכככני!:יס Cיגמוחנממ
 :כו'!:נמ jדסריסעי'גכויוממוס'יככייו .ככיכועוגגיימפי'

~ 

יעקבנאון
נומ:וו .רחגס qסו
חיעיןמחומוסח

רגiכב) .מרחכובגון
גנייכנדfוכוי

כסוףגו'!:כנומיס
 ח;:::וסח .מרגס

גכסז.סנימfו .מיי
גי'::גניחיסעיר

ר"קומחי .חיג::ו
נ)חרגס,כסוף
מנסככמיררסחי'

 . iכוןגfוינומרגןמיו
ןימ p~סדכופר~ , N :ר
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א~כחחדסגזו;סיס
ח"גסו~גכסכיס Cגירו

I: של\ם:ח'סב :נוו
fו'ענגזףסועסנ

ר'דאםרמ,חfוו~ס
 :הש\אלכל'\חנן

זעיסגחנויסעי'ר
 :קפדסי'ך'(רסחג

fויענוכזריסה
גירסת \ :עי!:
\לא :!'ורסfוףירסי
על\אלשרפרףניע

 :בנ\חמק\םנבי
 :fוי;;תוספתסו

",Qו __ 

נאוניםחרושי
נוסס rבככיו :Iנוחסיח

I: ונומנויfוסוfנונח
חסדfורגנגגיחדחמ

נודfו'סספקבכנגי
חדסו::וס'ייים(ח

געכיוע'חגעוכס
כרנרחיןגיכוס

i:I ןוcככדווגפרע
i:.r ור!:גfסיסחסר

גרנוגסק"וחנ"יד
סנגוח וכ,,"ו~ייבכ

ו"fוו .ייםפיfויו
fוו"בכ :t :!ייס"פיס

עדייונוע ::tכח Cנוס
:<וחסגימיגתנ)

כיססוסוכחנויוזור
רגחנוררקימרמכ

ס :tקס :tמסד) : 'ו"
עיווס"מגיגרג
ממי eכ"סיבכקג
ייחסיfוגררגח

מעתתח e iעכ'הגיגיו
כוהנורכהכמ"ררג
הנור Cגנוירומת

גכהסרהרגיסכ

~ 

איתןאהבת
(דףגכזריסגזfויתfו

:<בככיוחגנ .נו)
סיסכהזנמנות
כיזווה'רגוכת
:<~נועתתfוגעךס!:גר

נוהמתרקגיפה
e ומרfמנויt: "" 

ודfו'סיובכנ .דרג
גר :t'יקחייוחר
"ממחfויכו:רסי

רקמי Sבכגנימיד
הגיגיתתמהנו

ג!:נניכחנור Cסחגס
זסfונוסמגריגו

דנקיחחס Iחיסור
'וכפקחנימוד!:גר

דחי"נרמס"דגחיכ
חוקיסfותגס

'" C ור;;עיסf:tגj וכי

_e~ 

יעקבנאון
חחרג וfנ:!י'יפי'

מ"מייידוקזקfויכו
 "חורכוחיוקרי

יגנגו!:כחרג"דכח
ייירסגוסכדחק
ג!:סננפר!:חכפסי

t: נימסנורינוס

ענויךנומכסיכו

י IIרשיבדףשכתראשוזפרקהשכתיציאותתוספות

מגנררסמס •סמרחססימיכולה :ןכגכרו S 'ס;מגמגורומיסמ IIגרקסס .גכ;יןירורססמקוסמומריי\רסרכי : ]ןי::;טגגככו"ס
חפגחו::ימrרריסעסססככוסממוו •רמ; :r' tרוכיבתון :כסןכגכר .5מגי ;גי::ןכז.)(רףרר"::יכפ"קרקממרייסר::יורכיכר"מחפכ::ימ::ימוגככח

וםנכוכייוסכיס י::יי::נחכמרס •שבנא :יכיססכנזגוrכןכטנכעrכמינכיייי-ר\יינינכמייי'רנייניוס"גכורתסטכס\'יריןונזרכר"::יכרוכין
 :כטגוסכסכ:רגסטרור •כםכוס:שנתונכיוכין ס"בי\'i.טכרחסיו :טבכמס:רכומ::יעגכפסrרנזמוככה:רסומrררמזררגכסגריןוגזיני"::יכרוכין::יגכ

 :ןכבכר Sס""כפי •סחירוכקושיגירוןמרסיbמייוסייכיכיוס"גומרס
 •כיסממרזסנין :נחוכ::י .כתפיאחר'ע"כ][שםשרתחםהיאיכולהאוומור"מלבא,יוכףרכממרiוססריגו OOויוסכגג
מרמיוגכטכי::ינכfכרמגיו rו :ptסרון :tגכישראל,וחליועלעליךירחם~ום Iאוומ[המ..,יהודהוממריגכיירי Sמק::יfכירגמכיגן Sמגממו
 •גכומדשכינהגקט:סבiוגעגיןכמווfו::יכמיי\ר::יוכרכירגר"ממסמעיוסיגרכי
נככמגיכוםיזרקר,ייו 5מ::יחפגגומ,ןחוליבוחךעליךירחםהמקוםאווט]יוסירכיי"ססניןכrכ fjנמ Aריוי"כ •גיחמ 5נככסי
 :יפ.רנורנכןכפכיסחפגיייגכ\יכיסיס-יrכאווטבכניסתוירושליםאישאשכנאישראל,סחסרמטכינכמ,וגפימיירייו::י"גונין
רביטומםוסכתים.וזככומו •סועדורפואהמלזעוקהיאבשכתאורמוכיציאתושלוסי j(רמrכק 5 'וגריכיגיככןמיממכעיrכמי

מכקרגכומרופקרטכחרנוסכוגכריבכקככמאוום 5' ~'בושכתוומוביםורחמיולבאקרובהגיוריוגזיקורסכיו~מרסעק::י Sיפ::י
 ) rי(ט"מכטכוסהפי\ר fjכח' mוגמוללל[שבנא :טפירסגfכמהיריןר rג,fכורר
כים:fבוכ::יךגסגסחנכסרומחרנמיגןבתוךהרחושישמינחינאר'דארמהאאאזרסגגמסכגמנריככfכר"iו •ירוטגיסfכיט
 :יסנכרטמגמיכערנוחקרימכגרכיגןכאמוישראלוחליכתוךשיערכנומ)צריךכיתורסעיסרטסכסמיסמכקיגןוכמסומרסע
סיוםכגמרסטגיכ\ינכמימrכ •סתעטףדחירוכקושינחינאוא"ר •[יוסי](יהודה)כרכי::יממוכ::יכיס..מנכינפיקגיממיייקב
סהרש"ארכהאמרכשכת,חוליםילכקראבליםלנחםטסכמירוסיטככמגיסגrר:)מכמרף(יונכמ
 " 1 1 ~"ללגסככממגמגמ.)(רףכסוט::יגדממימרס
גפייוסיזנכוקו(רטממסוס(כקריכו IJt (יעזראדרביברתיהינזאזהוהכינחהברברסכגמגיכרספירכר"יוגרמ::י ג;י::מחי

סיגו(גורוכגמורפומ::יגירייכfכסכמגקיfכ כf;fככרססוסמורטנכוורר(fכסר(טiו pכטכמכיע::יגויסי::ירמ"גונכfכר::יריף"יפקדךהמקוםליהארמזמניזבתפיחאלשיולי 1 ""
רפומ::יממרבכ"גיפומסבכככסמפככלשלםידכרינךרמחנאליהארמוזינמיולשלוםגמוסווסכגמרiוריומסגrר!fכורי-י rכסס

גמוiכפג\יככחכטנמכנחקיונ~אללעולםיהודהרכנוהארמהכיעבידהיכימטיגכמ fjרגמיכ(גכ)עי::י i:!גיטנכוגיrר
זסריועגמנכי/מ Iוירורגכחפכזכיונחורביוארמארמיבלי~ווצרכיואדםישאלגמכיקיסגעגרייקיחמיוגחיגסגיiככככ
 ....י'כ (כ,".;,,(כ "," 1ו((השרתאכימאיוארמישיובצרכיוהשואכ t .:ו l .:ו l .:ו .:ו )" ( • J':כ"'ו ן"' 1גכ 1t '"', ... ~ 1ו t ר.""" " 1גינסללללי Aיכזכיוגחינכירומזכןוממטכזכוונון
ופירספכ-י p כf,;:םתרחס f ;'י::יגוכ::יללל::יביהגכ;(וטרו;יקיס(ו;יו(ו(ויכ;וטס

ושובמכיריזהשרתאכימשאיוווiכיזג)נזiכוע' ר".:ו .:וג·"רמ"מעו"ר ......רו"'כגו:. הרחסטכזוכהi:י Pסגימ.סיוככ::ייי-י"ף (ו"((ו '-'' " "' ,",'ו( "
יירi'כרכיגוןייrרסינג.קיסfנווכיור"יענורכהדארמערמדשכינהחולהשאניארמי,במי(מומכיקיםוסי::ימiוגגרסכיiו

רגמונכס:רמממ"ייכמינטנiכיוסיוינישנארמהחולהאתסועדששכינהמניורבאמר :מחי*)]סי::י::יכופיוסנכמ
,זככזונכ\יו:רירכמ/ג Iרסחכמימכסיפכיגיהכינמיתניאדוי,ערשעליסעדנוה'מא)(תרח,םמינכי.כגטיןמגייין מיי\t:iנכגכfכישאין

כ t 1ככוט::יכיממיינןמנ~ייfנגכנך
ירחס-ימקוסז::יטוןררכ"; כf(כP fג :tנהמטהגביעלישבלאהחולהאתלבקרהנכנסכממררfכמרכג.)(רףגfכמריןמכופרק

גי::ימםמעגfכמדכר::יחוכ::ירעס jעג'ללרלל
טכ)ור\.תרכזנכוקכס:;rרמכמרגסהפכ::יכטוןפניוויוי~כתמעטףאאכסאגביואע.ו;ריככ::יכטיןע'כיוסףוכמרוככייfככ
ככוהרחפכסככמגו' Jגכגיירחס::ימקוסוחלה ל~'רמאשותיולמעלהשהשכינהמפנייורגכיסס::ימדסגכטגככמסחכ::ירfכפיכו

מ 1'-נ 1ף "'"מייג '"כ :דייערשעליסעדנוה'שנאוט :יוינכיסfכיןמרמיו~סון מיטיו Jמייע;ר '""...ויג ...ו חב...ררומומכיחס .נכט\יגכיעכנ i:! 'לא
גסביממיוכיסiכקכ/\י'ג tiיrרנכייגיכ\tרג\ראדםאםרכאארמהנרלאוריקרא[לאשם

כטנהוכיוורטג:רוחןזעקסנגחיפומסלנכו\ייטבטגמוגגגכמוו i:! י\"כrי\ tiג
כםכוסגןיממררגווגרחסגפרס"יגס;וסיקאראזמיתיכימורת]הואחשוב ]יג:!ר"סקר:,חונותותום'נחיו"fו ' p(ןעחו )*

כקייס,יס Iוכיהרוטi:יריכטכרסו,fכ,טכוס iננויממרמחכירו::יכפןכר pכרוככסוףוגדממריכן::ירי"ףנגירכiוכו"::י Pככי"כטנוסוכמככמ"ר
מיגfכרכ::יוןכגכמfככטכוסנךכומרכויטמחכרו::יונןטi:יומ-יגfכ נ;:כfנטכוס jכ כf,כfכויfכמרכfכממוכ J::יוכטחכרור::יתסכחכקריסi:יספריס Pגירכ
סגוססמגמכזעוקמסורגירנססכוסכמגiויכייסימחו 5וגיסגוסנמגחיפזכrררכככיסיייסכגמסוכיףוגכורגכ"סכרגוממסגiוככוף :tגמ"מכ;רfככ::יך

fj סקבטגכטנכוסומI טיסניזכ :וק"גגוסחיגעיכגרמנכריכן/סtA ופיר •ס'וסערגיכ::יfj ''' יניכוומסוססונכוכועיjעוגוןכועייערכfj/I יו 5סס\יוגמ
הכותב

ועשןתכטייםעונכנעיסיחיןכןככאומזלאוותעלחו::מ\ניסחשרתמלאכיוגסלחכניסשלאנו ...שחןזרכיוו .ארמיכלשווצרכיואיםישאלאללעולם
רת 'Iהסארכימ'פנייבקשהמתפללשצריךמ'חשוכייצ'ו\רחז.:נא .קרנם jרצרב'שרותפ'חשאסררמהע'יחפ'אישכתפ'תנואמצעישום

ע'המס\נחהמלאךאלוסצוהתפלהשרמעח l/הקנאראלפני'=תפלת\שיכניס\ , l/לפרשנביטכאשרזהיקשה\ערדלרנזקקיןהשרתמלאכישאיוטמעםארמי
בכורנהלפניוהמתפ'ל,םשחםיעשהיראיו\רצוןמצכרתיוביח::טלהמנגךרמזלזרעניויראה\עוד .הפרג\רמולפניםדת.ו:לחסכניסיםהםהשרתמ'אכישאמר

נכנעיסלהיותמספקתכו\נחזתאאי(כמבדג.וראמי Jכלשותר'תפתהיהוא'=ראיוהשר\א'יהמ •גכריא'זולתיארמיכלשר(חשרתמלאכימכיריו Iשא'שכתכמח
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 •מבכרכיבר :כרגגווגמכססספךכירו • Jסספ:במחגמוכת .לחרצרתמןכקעמממיתימס .ווכןסכסמןמוהסגגוגסמכריןוסמכמורסוכי
מערכיקריסקגיססדרמ"מיסומבכרכמןרמבכ"כ)כמ(רףכמכמותגמ"ר #גססיסמסרןכוימפרטיסויטסוגגיןגמורוסעוגסגגגבכוגסטכס

מבכרכיקריממכבכימכומיסוררוסכפוןונמ"רטוסמכמןרזרסזריכוןטככרטכיכרכגנבכגןבכמור,ססיר Dמסיססגסמןוכסמכריךסיסורס Dנגפגיסגככס
פגימוכמגרגתי'סממכבכיגכפיסכרוהטמרגוגמערכככגרפיוםסיסםסבכגורומסכעפיזרמסתגכסיסי"'-םכןרמכfכגתככרייתמגרממריכןסמ?ומוה

פון 5םכונו'ימיריבכי 5ממרסייוכסמ,ורסמסויורבככrכנימ Jכותגומסויורבככי
פווכתסייררוסוםככדרוספכוומסיירבארמ[אסי](איש)אווריהודהרבאמרשםקמירמגסגיסנiר"גמבכ t:iמכוןנiרכוו]
סוכה,יסןסכםכססןמכוגרותפון 5כנחוכהברכבגדמעותלהרצותמ)אסורגכוסכחכגרריגין 5כויסiרסרנרסיגן
זרכרוהיסכסרת :ופחינסטמןנהגוסגיגממר tiנכרסוכרגוכמםכסמןמותס

כססיבכרונונזרכי •מרניקסיסוממכסברוכיליארמדשמואלקמיהאמירתהכיגנכסינסיומיי"וגו'סמטגןבכגסןבכגן
ירנקומססגרוכיסעבמהקופהככינידםוכייוסףרבלהתמקיףבהישקדושהנסרמייהיקמירמסגיכסמטמבכסרןבוכה

מבכירכקריס 5סקככיכוזכוככיכסכיוסבמהוכסהאושפךיז)(וייראדתניאבוישקדושהכחגיכסכחחגיבכזררכידמוכרסחנכי
ורה-ורסככיכסכנככמ vיגככמ t:iגמפחוממצותיהושראברגליכסנושלאיכסהששפךגבכייקממררין 5חגיגחורסוכחריו 5מגי

סיסיממנה :כקרבכרמככרכחמרסלללכמיגגכסיחטדומי\רנ..רוiרגפרכוiררה-ס
רבח :ינג.רכיסכיןכסרוהמזכ .מרגיק :יועבזויותמצותיהואשה"ביועבזויותהממרומסכיסרמכסורססגס-גיגסבכוכס

גגרכקו pכסרוחסעכח" .מסייססיסלפרוכתמחוץ )כזשמוח(ששתרכמתיבע"בשם :גוו')ווrכןגכוסג)וכריךמגיגמורס
ןוומ:;גסינג.רכבכרמעינויוכ DוסיוסהואבלאורהוכייערוךהעדותכקכוערIכפירס .כריויפיסרפיס .pיכל

ומגחיסיוכגכרכרמזר\רג l/וסגויס t:iג l/כזכישראלבניחשלכושנהארבעיםכלוהלאצריךרסמגר"זככרמסומ,וגומ"fכטרף
מבכירכרכנכ\יגומככיגיסגטיכמגימוסגיללללל :גוו'כווכ"חזסחיןריו

מזכחיכיסחבכבכט t:i!רבכירוכטרגיכר .fAמי t:iהואעדותאאאורואאכוהאבמדברמחרש"א
גרוזככיגג.גומגתינומרכמוכס"סיסמוכועדות.מאיבישראלשורהשהשכינהעולםלבאי •וכןגכריiר:אלאכןס]מrרריסיס i5רירי
נוכסהמיגממרגרסוקכבכמיגססמבככמדתשמןכהשנותןמערביברזורבארמ"התססקעורזכ"ןכזרנכיגהיכג l/גס

רזר rמטנגי .pיייבכרכיגרוןסויוסכגכ :מסייםהיהוכהגמדליקהיהוממבהחכרותיהסבכרותמרוןבכנ)וסרספרכוrככפגי)ווזכו
גרוזכמ 5ומכככסכווג)(rכמירמכןוסגילדיויפיםהשמניםכלל iריב/אמרע"אכגרףרפרגוזכוי"כסגינמררטיין j!וגמוגו'
ובכגיחיrנכ-.רחיו t:iמר;וגקו!רמזרחייסכחרוו t:iרג.וחוiרסן t:iרגג.רוזכבכגסיסגfכ

ממרנככיקככבכגו t:iרוגקסבכטרכיחמ] J.יאיבעיאהמוברחמזזית,"שמזקמ"ררגג.רוiרסיססבוסחרוןטכחגח
 iגגוסגכi:י 1I ': 5מ .סטרניסכיןסמוגרסברשומאלרבדתנית"שלעשואולגבלנ)להורכחסגחח"ג t:iככספיגוiרסיסקרח
כזו rמממרניקו"כריק!::מבכוןמת P "מןזיתנושמןלדיויפיםהשמביםכלזוטראבוררסו Jוכגוrכ iנכסבככמכממרווגrכיב

רנגןר)ו,,ורכבכיגיס Dכור .ינג.וגסמןזית(ושמןלעשןכיןלגכלכיןהומכחר]סמיך Dרסגובכיווגסגמ Jטייבכרוrכ ' Dמ
מבככיריןרמיןמסוססגיכגרקכיlכוזכמהכילהחטביזוטראברשמואלרב •המוברח)וכפירוטוג' jכר'י"מכמורסגוימקוסימ

פגענקמחנסיגנטיינכוירמ 5מvגכגל ]לגיזרממחי"'ןרקמיגזככו j!סrכוספוrכ
דגrכיגגחמוהגיי Sמגמוניסבריסחמזזיתושמודיויפים[העשנים(השמנים)כויך 5גגמייק.נכורiכככזנחרנכיינכומ t:iכפ

fכזרריסח t:iריו 5ס'גפגימו;רויגכרוךלדיויפיםהשרפיםנ)כלהונארבאמרהומברחגיגס t:iמרקמיגי t:i t:iיכפיייכיסייו t:iחסרן
 /י:iנפגיכיסקריגןכמגמרמיגסזרוכס :מכולםיפהקטףר)ושרףקטורזכרגכיג l/יוכןריך 5סוחנמורסוגי

בכ"כ)כזר(רףכמגזרותממריגןוכסיגיזרוזוריזרכסו j"tiרקרנוכתוטמר
מסייססיסוכi:יווכ' '"כפגינמורגוכסו"גגגס'כפגימlכרכיככררגrכיכבכו!::ס j!רוזרכזוrכ j"!jכססגוכורךומיןטגוומנומויגג.ונסרגנ 1 ' 00

זרן 1iוריגג.רכיסכיןמעינוןורחיזכ t:iמעיכסיסמר IAטיגפיסיןג,נסרכווכ
זכי t:iנזכ Pכסקורמrכגרוזכ 1 י:iסנככiרגג)(דףיוממנסרררמוכריגןוסfכi:tסמרחiרממגסווכרניקומרניקסופמיכסםמןסוכמןטדנגנימגיזכסמוכידוגס t:iסי

סיסחגיכיןרסג t:iיסיו t:iזמןגונמגיסחקרחסוכךרגחגנi:י t:iחו 5ייווסיסבכזכקייסi:יגסיס vנח t:iגסייגובכקימיגסויגיףחרימ t:iמנכיבסיסגוג:רומט t:iככגרומ
קימגכמסמןוכווגזכןi:tסחרוריזכחוותונוררמסrכיר t:iטרזיiרםמןן t:iנגכןגגויiרגגיםמטםגיססכfככויסוכiר t:iכrכסiרי 5מלנבל.טרוiרס:וסייוכסיוסגגדוגק

 :סרףכ j!מlכוטיסטמכוגמויגכרסכפרגויי"ג .קטף :גומ"מ .שיף :גרפריטימכמי •לעשן :סריינותרמוזכווממחסכזרמסובכיינטוניומגככ
יעקבעירן

גיוורמ~ :tניורט tגיכט :ttעוכסנמי ~ג(טימעדומנגהמכסטחסרקמנגרנגסנככרקמ,כי'!:טכ'מכמוספומ iנכ" .גריןטומ(מורטוכי :רחגיגטקיק :tרימי Cכנגטר 1ונכ"דפiכחיס
ס Iכiככע:ססגימ:וסכfורגנגמקממרט Iעכנגס"ססיסוכטמרכיקסיסכס Cכiככ;:ןכע:ט :tנכ'רכfועיגגמורטוגיק'רט::ימוספומקו;:;'ןמכמרזוי!:עיכפיודףגמכחומ iוגו Iימ :Iגקי

עוומ:;:מממחר~מ cממ'מנרגטרכיקוסדכרסיסדגנחי(fוורסכרין י::ינ:: :Iמ:וסמכמגוט''יקיכנכמדגס Jדעמעגמעכ::יסדיועכרגריןמפכרכגימ iגיומימגמורטטו~גיו
מסכגומג'פס'כרמכוכרמ,ממטחיכווכח Iמנככסרגיקמוגרחי!ו::ייוככiככמגעגטגריק tגנגדרוכרfו"ו,ו'ככ :Iמ'גכד::יריקממרס Iכטכרכמורגריגי!וסיומפ~כו :!' :tמדריס
טיטכמדנר'::רמכ;:סכגו טכ;:;נג'גגרסכממ,כזס I :!קfומרט rעגז'ויגי'ייוממ'ריוכמרגר!:סיו::כטמ'!:ככמכיומומרמ'נ Cרכי Iוד'עח'רידףכטעכומןמ :tפרכיכקועכוכמ

מ(מוי rנ'::וססיט וj ::)fננככ'כטדכיקיגוככיטונגנוכוכ~נחסיר cטמ.נככןנכניססורט tננכיכי~ונורמכנוןרענכוכגכiכסכס iגנו'מחרר~פכיסכככסמזסזו~מטכרגמור Jכגרנמ
 :קיוזוני!:רfונ!:ורטגיכט e :!טומנכזומורfו'ננוכחותס tסי Cטגרכמכפי (יבכיכ'עג~ססממיר tטfונכמורנוסנכיססנג~רמכ :t 'גכ

יוסףעץיוסףענף
וסכורמכותיכ"ווקוי"נ .כויסומכניסעגיסךנממכויסןעקרכיסכוחסיסכמסרר::כמומפכייג Iוממרז tוטנגו .יוסףכעז :!ינגונכ"ו .כפוריסגמונגחט tו;

גחסיסטסיומיךנסנממ .רקגקר)וס r Jמ'ומנניסעכיסנוסו\יומירק:גנגןגינכיסיט tגמוכרסיגסעניססכ :Iמונ::סיטמחרכ Cמוניי Jנכ rנמוהו'!:רמג
 .&נכ'הק'~ט'דסוככיומככככעכמכממססכק:ווכמכנגכחמסע~יססכו.'ויגיס::גfוומכמ

ונסוקיסכחןריןכככוס Jורגועקרניסוגמפיסרקגותיכספירכ,תיועקרניסו~כ:מיןג::ירוגנככייס..ר Iגגמ :tמכעיוגוס י:: tנכנכנכגידועדמסע~וככענירס'::רמכ
טיםועקרניסכומסיסגיןונסקפוחומ,ן .נו\ייומ"ממננרקגמ,נווסןס'רסהממכגו::יסכטיומגססמככיעיסרמג :t 'טיוומס .רמסגטמירגריו:נגדומגרותרק

ירונככמס\יסןי"כ .ו\יעקרכיסכסמסיססימיחוסונ\י s\ימ,גס Jרמןכסככחכ l/מתי':!ס!:כמו וf(וf .יומריס tמגקטיו~מחכ,נט~fונוונמסריס Iוחומסגטסונטע~ומ
נמכרוו Sר iמ,כ'ךfוכ .ועקרניסיס :cנממפינונו iמ, :cגוריס P!ב::ייוfונמ י:: rמ .ו!:נוחט~נכ'הטוכמו~טודומנט« וf~כfקכנכוס וi ~f~כוככמוסוגכ!:וסרמ~ :t 'ירוגכרט

 :יסוו::י)(מנחמfוומו\ימיחוןכfויקו Iססכמנו\י :Cסנע\ינספרמוכיוומי!רוכנומר
י::בוסכמה"נ : ) jנרנ'יפעיסר'(מסכמןוע"ס.סגו\יחניך"\י '~רפמכסןומסמע 1 "רנממרrכינוח::זניכיתמ\ירמ"סנרניוכ .רנממרמסירכאוט

מו :t::ככמרגסבכינמוכרחנג!ימ I!:מווממרוכן Cיעמ"טייןפכיכ Iחככינומסכפס~מ iמ, I1ו Iו Iוממפיכי!מ'סכגמוכ!:נכעויכומחחר .לריייפיסח~מניסכלהכונחארמ
I כמקרכמכורככטחירט;:;t וכרומt: ~ סנגטומג!נגגוסt: וירנוגוכסונחfוורומורסמגוטנרכיטקי!:כגמכימורסטככמורס'!:רמכעיכי~סf: 
----
 •ב~לזאםי)זעפטע,ג) •מישעןצו )( .צעהלען )וfן,מגרןתהם



כגדף Jשכדשניפרקמרליקיזבמח
 :וק"גכוכיכר~גגויגמורוגיוןגוגווכרטייןיגמכוfכרווכטמ"גרנווכינירוגן~ינרiIכרמןתסורוכגמסמגוfכרוfכרי'/~,מכtכמרוככרי~ס •רחינןטוכ

נקירוטכעגיתכrוכווססוסירגטוןfומרfויכןכגג •ס'י\.'יןככרחרנילוגfוגגויכטעתמטמעתגגסגfוגרגזויכקנירוננמר •טיוסלוסף :[ונו/]
סמגוסרעיקרככרוכטח"גכיותרבכגיסןסר rוכוסמיטכסורנגכמטוס .פגויסשעהגסו:מרפשיוכגיו..גכגייס.כטיגמפניכגו:קויסוfכמ.גר 5שיק

e; כיןfכעגייסf5 כשנמעדכמןיןכונוכ.גרעגינקרוכיויממרכיlכמחריסיכייr:iממוכרניני.ג'יגור.גנינרקמישנניקממרכמ ג.כt:i6 .רניכסכסיומיו
כוכrכגי'כקוכןזכגן.גמ ג.כt:ifג.יכנכיכגרד.ג .tAייר 5קכנוכרוכגיrכ.ג ;eעגשיימכ<

עגס'גסיסיכריס Iנעגז.גירומגשוןבמצותיוקשדנואשרמברךמבךרמאישםכוטכמפני :וכמיסרומיסינג.גייס
נקירוטחהזיר :ורוק"וכןי\רומ rטחיגןוהיכונחוכה*)שלרלהדליקוצונו :וfכתסיקנורמתייורבכיססיוטנמ .עגייס
רעיקרסרומסנכןוססכמיit\יגרוס ./סנמחיהרבתוסרמלאז)(ררנ'סארמואיארבצונוכנמררויfכסטיונג.כריס .ר ti ..<זיספני

חמזוכרגרחמריכוכייווסחסיוס tiקירו •ירגכווגחיג.כמrכמכגסמשחירו 5ק
e; כג.גrגכחיוס :לךויאדבוזקניךי"נךראביךשאל )וב(וטםארמיוכשוכע .מגנ.גכג:ושמוםכגרג.itונוןr '"רגחיכ.גייןגכככרי

.גיו.ספימכוכ"סגנגיןכייוגזריכי.גרירבםראבעהשבילשמעזוא"רתניאשם[.גגי] )..כfי( .סכר.גאטו :גכוינסעrכ

 ~: ,f נ~ר~~~ר~ r ~ם~;ר ק~~~~~~~ ~;~~שרד\ב\נףפאההניח J)זתורהארמה :~~מח~~ :: :מ':~גמ~~~ ~; J ר:~
נרסיכווגקוכווכןס tiוסח:יכעכפי'וכןהחשדומפניענייםטולכומפניענייםנזלמפניומומריסrכגגסגמבכג~וכריס .סרמחיו

 .עג"גוכןגכרססfitכסרניגסרסוסמ mיראהשלאענייסנזל.מפתכלהבלומשוםו)גי ti(מתrר".רגתינננים~כחכוס:גכר
 tiכמוכס tiכבככרסרוכטמבכרחוקויו..מזוהירענילקרובו~מר tויפנויהשעהבעה"בוס Sמגריריגכנשרויו.ר.גו.ג Sמגרגי

מנכיונקיסגרומסרכסרשטנמכניגיהיושלאענייםבטולומפניע"ב][שם •פאה .בברא :יחירסמורכמוחגגוסרטכת
וכירמיכרrכוכשסרכעכרסיומסויניטחליף :ישכמ .בשרנא :יס 5ערrכט
וגקייסנפרטגרמסוגכ"גשסרניקס •פאהבע"העביחכשיוומשדביזירשביזעניים : iJכמיעוכרגנומרושגוסעוכר .וiכגי
רמסיו..גמררכמנמסספריסגגנירסחאורמיםושביםעובירםיהיושלאהחשרומפנינפק :חמוסומ"רנfכיו .גטמדני

טוכמנסרנימניורנינניתרניגיסטסיובשדהופאההניחלאאדםעלמאחרמ)תבאאםחחר :גנוכרחiוןכ .וכיגייוס
כחוגמפיגוכחוכגסוניוטכמכגיגכיובלמשוםלאוכולהו.אותכלהבלומשום:לאגri:tכגססמוךטנמג ti.גרומרכקס

כמחסרמרנמננוכןנכרימריוכfכר :הרמאיזפמניא,ץ~רנינדן,תבלהיסמכירש.גנסןסומימירמקרמ .יוכיש
כשכחמומססנמחדמנמרנינירו.גירמ.גלעסוד :יומס]גפגייס...י"כןו.ג'גrכיכ
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מקרא :~גיגוכיחיר\.חמוגרויסננכון
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מזוזהכעוןדארמ iלמאכשלמאציציתבעוןארמוחדמזוזהבעוןארטחדמאיר
ימיכםירבולמעז(שם)בתריהוכתיבביתךמזוזותעלוכתבתםיא)(דבריםדכתיב

שילא[ואיתימאכהבאא"רטעמאמאיציציתבעוןלמ"דאלאבביכםוימי
במחתרת(לאנקייםאביוניםדםנפשותנמצאובכנפיךנםכ)('ימיהדכתיבמרי]

(שם)[דנתיבמהנאנמימזוזהבעוןלמ"דארטיצחקבר 1חמ'נרכמצאתים)
אמר :כמחררת] [(בתחמרת)פחחיםשעשומצאתים]בתחמרתלא

 ttרי'נכ"' ''' Cרע" )*
 t:iרררגורמ~ ''' t:iפרנכי' •גקייסאניונים

חר\"ףיעקבעיין
כרייס~כוררמגמגח)ר Jגח t '~רר~ו:וו i~גוגו'גגן cמקמי~ס :t ~~ןמי(חס(ומר~ו:יי:ג~:גקריגיגו~ (יח:! :tסנכקרגיחכמרגגח~ומקייגומ,כו :! iו:גקנכו~ומ~סקריגכרר:גוח t:iגיו(
ח:יי:נ~ס :C ~~ומי(חס c: 'D ~ענכס iוכמוכרייס!:גועוחסס Cגףיוקנככתמ:יי:גגג~ו Iכרנכ C •נכמיסכניסכרייסבעיז :גינכיו t:i:גנכקזגימנחינגמ~ור:יויוכס cימח:מונכמ:רכג(
 ':!גכנ:!וחנכיפנכ~רורחנככעכי~נכ:נחממרוחס .~ס :Cחו~מחרור Cננחזור~ח cועוגכנככ!:גיעו~ jננכוחונכרימ C:רכי:גוזחרני :סזגרענכסג'עזף:רמרירפרקו'כ :Cגחרו jע"

 ו'וf~!:נגכמור c וח~:!'מ!:גגויקחכמסfומרס Iככזר'חמ~נכס :cס'וfויחככייורעמי '( ('חמ!:ככיפסוקנכ(:ג!:יריס!:ירגיגס?מויוגזfויחח:גמור:יע~ערניס וי,,:!עסעס .חור:ג
כ::מעחיר Pחח~כיוח~וס Dו Dגוכימנכמס'ככ Cחמו::רrנו :tח:;"ייחמ!:ככריקח(ס :t ~~רכ<מוד::רמויג'ווונכורחכיגסכניוגח tח iח~ס'חורחגח tוחוגדגחינ ;:'כנכרונסמחריו

~~~~~~~~~~~~~ ~ 
::סומר~ק pכוססו Pנ'נחורח'ח :t"מ'גמ וfנ:!מירכ :t ".!:סוחס I\lמ Jעיבג :ווכ'נכ'סס'כחנחגרגח'נס'כח~ח!:סיfכככ'ווחמרח :::חמ:ו:ע'קרממכוכ'ע~נגרככמרסו::נח
חמוזזכקחיימ'גס'רגו~מעורכ"כו~פכיוכדר!:מקרחוגר c :! יכ:!"דיכמג'ח tמ ,,'ו Iממרקקחי~חככ'גסו'מ'ימ'גסירגוד~מע(~פכיורקכדר!:מקרח I 'וופ~נ'מוסמ::חייייגח

יוסףעץ

(מומ"גי:י f~נכחו~יןם:יניממ J5ומסקיים~מוסומםסקייםםסר",ינ
 t:i:יחםינכיקרסקריםכחךסחגו':יקוססכגוחנםסמוחוקורמ:יחכמסיס

גו' Jמט~טכ'ייקךיסםמחפרם'''נכ"גסגווכ" j"יפ "'וזווניןם"וחך Sמ ",,,,
ו""ק . jמתמח'מםגנך'קמיחמ :"יס)(מייייקךם:ננגותנקרחספירוח"ג
כ"קייכרכרחי,"כנכםותמו 5נכנכנוכרכוכירגףיקנכיתכ '"מח~קרח
חכמסגמוחגמ:יככמוךסתרורמסמומננכורניונסמו Sנכנככסינוףחוקרנן
יקחכמ'יכקייסנמ:יכךםמ,!ר 5ממ!כ'~וסגררחק"סנממסגי Jנזיכרנח:י'

מרסםכיריומנכסס Iס:איזה(סכר"fכ)מםחךו::חמוחס"וגמחחחיימםגנן
גמי Jר Cנחתימ pכזורקרמךמריסמוfננכ"נ .מוססנונגוחיונגיומומר'יוי

תחמרוחכוקחמר"מךיי)כפיקח"ג i(מ Jירי " t:iמנכחתוזוגנךקרמכסיפמגמומיח" t:iנכוגנו"וזגרסכמחכמיירסנ~סנעיכגחגחי C,מומע t:iמנגיס
ממם-,ח(מוח"יימנfוך(פגינפיסנרח""תרנוס ' pוכ )'''םי(fום(ס ח(,נוכורתי Sקפגסוננפי'"ימסגנ~גי t:ii:יקנ t:iגר Iגנפכי 'פי""כחןכפכי
 :ס) ft:iוי(מ"רםונו'תךורנזכי pחוכוגמ/'םנכנונכנרחםוכרת jקו(נכנ:יחנ:ייסיקגוףרכמ""כררנכננכגרחינג::י pגתחמרומננכ(כךו t:i(נכוכ"נח
מfווחיות "מ"ו Wו'ו"יו"ר"fוכ"ףדרים )''' t:i(רמו pמס(מגיס Pjיככיסכקייסחכיוניסךסנפסותזוונחנככיומו Sגמוחס Sמכט~ח Cככפיוכיכ P.כנככפיונם

וי'יממכתי

יוסףענף
~" C נכגגK ~ . כימ:ג '(ו~" t: יגiגנכ~מזגממ:i ו:גז:גfמ:גנכגגרS ו:גC גכC רר:ג:C מימו .ע

מ~וס .:גרג:גמוגותענ,ויגרי~ו וf~מס .געזועוג 1 '~ג:כנ~:ג I:גככמ~fווכוחפ:י
חן .fוומסעו!:סריק S ג:'"חסוס 5(מ)ו Iכהנc ס'ס::,זו <:ו 5מ <::וטמ'כור::ע::נורח'
 'פ~ ס'ע::ר~כיוח fכ iוק~' :ttמ!:וס .וס 5~מס Iכה::נ::נ!כו~ס:ועגירוחגננכי::ס:::ווח~ר::נכ

~כrר'סגחנוסגוחני(וח'ונמקו~'(יימחר tנו::וק~'ו ('ח:::ור!:עיס ~ 5חני Iחמר,ממנכחס :tר
חר .ד'ק'ס 5 "ח~נ"רגfכ~וגיומ Iכח::גנמק Dסגכ'מ::ר .גומ Iו(נ:גחנם:ווכח"

:ג 5רומסו~פיגו .ג :t'חכזגומ:ג Iכסנכסrניוו::טופיסנעריומ'ס Sפרו:יס :tס t1ע :tר~פי
גגכוiיוכספיממחי~:גייוחמוגרחגרחוגע~ .:גר::ע <::ו:ג Sוסמ"גוומכ:יכדיכ:ימ~מו

גימ .עוגרגרגוfו Sכנכג'ומנכפופ~וכיפ~כויענייס:ג ::Jנכסומ t:iנכמו c~יקו l 'וc f~ונכי
~ S חמרקסp וג~: 



א IIמרך,שלכלכדףשנתשבפרקמדליקיזבמח \ l/רש

 •יסרי tiח'בכנף :ג"יננגיגסח"גסי'''וח tiגנחיקיחר~חיגסיחיס
מחוחגע ti"יריון tiגמגגיכ tiחגר"י tiע[גככף](נגס)יקו rיחגסגףגי tiכ

 .מגס:שנאתמחו"מג"י tiוחגפיסרי vגו ti 'ככפותוחרגעון ti ;כםנעיס
מר, . vיג:סרינהגמו tiוגמוות ti ,מי"רמ v'ti vנכגיירגרנו vרמםכמ
חסגות .ממיסקטכיסובניו :מרסגככר

 •:בסבונםנמרסגמיסייוגממוגגיןכנמ
כח"י][גוומותךמן tiוייןכ,,,רות

כעון .בחלה :כיוקרםמגוייןוכחרס
ממגוגפקרו;מכמו .והפקדתי :מכס
נככיגס ti vממממfכנכןכ )ח;(כמרכר tiח'
ti גגP רסiגנכהשס'ם :גניS וממוןייס.

 •חנרוחשנר :סייססיוקיכטמיס:יfכו
ti כ' .מוסבסציה :ריוחגרv כרריגמו
::יייגו::יו!כסעמ tiכממגס ,,,יט t:iגייסר

 ·עכךןוגמדאכלן :רוח ;Cווכ1כמרווכוrר
מ"\וועורן vכעכ'חמכומ rםכוכרנככחמ

ti וגמכממגכמ,ווכרומti בורנכוממס
פיססכסין...ח •ונתיב :כנזוככנעכיס
בטיפווחמגסכסימינכמוסככוגחת
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כויווססיעבנכוכיסנרנמירוכיגיכויון

נגיסוס tiממכ vפכומ t:iגפרסגמכtו ti ;"רוכגיסמנמניכריסוכטריקון
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כיוגכנסרכרוונגחiכ'גוהיכבמ~~כיוtובשראלאזרועובשרתרריאליאכלוזרועובשררגתיככי tiג'געיירנכחוזכיוtונכטוס
(fכתגגסכונכריס tiגוהיכרנר~ריהדיזוקלקולהרי!ועוותהדיזעינוי.בעוזזרעודגתיכרכרר'ונו'fכויבכירכוממס

וגתינככורח~ריגrוס[מע'י]מטען)באובצורתורבררבהוביזהרחבתורהוביטולכfכ'יוככורמ 'י'וגו'רכרוIנ\יגrותי
כן,כ.י tiכמוביגכןיגכן'יקככומגגבסוףליילל ,מיסוכגיו'~זיסמע~גגסכטכרידכמיב
 :ככככמ 11וגכוקגקוגעיוגיסיינכח~וחפםיזואוכםשבעבזואיזאוכאדםובביוגfכוחגגiכסךגמיכטנעיןוfכיגסמגוגיס
גכוןסידועמתכס i:!~נכגג .טומשניעתחרבעליכםוהבאתיכר)(ויקראדכתיב •בפשקלךגiכיככוכטקגגזוסוfכגוגיסזןזוטכגכו
 .ונקרשנועת :מט~סוfכ ftiכיטגכ,בשברי(שם)ותכיבנונו/]בריתבקםבוקתמגכסירוfכפוו=ימקג tiכמגחנככסורט-יבו

[כוו)ומין](ומfכוין)ג~גרנרfכוומ 1 'ו) ti.ואיז 'וגונשיםעשרואפולםחמטהלכםיג"גוגמ)ו'=יוfככגורמכג"נו'גוניס
 .מונחוממיןוחדרכים :גכריומקר tiלאאם )גלהי(ירמאשנארז.כתורהאלאבריתר'ייינרגוניסגכטררfכפוג"ימר)ויגfכני tiו

כמונמגכ=יויט .כח~=יאלא ;גכונרוכIלין • • ,ללגי=יוחטיככזיומונ '''גפרונגכגיסחוסי
טקיכטכועiככותיכטקרביןטוחכיןוביעזיעז )(שםוכתיב • 'וגוהיךיופםבריתיוכחסו:במשפטיוךו"קמזוייתיוכגממ

זוכו~גמיביט-.סונחוכוכוכטבחחחגגוושבועתשואשכועתבעוז •פאסובפשפטיךסמ,כסס]יגמכוכסיגןנזס.סזויוכסובון
מרס •.ס N/חלול :וכטכועסובנכיינןרבהרעהחיהשכתוחלולהשםוחלולשקר '''גפיטי!<..יטסרכסוףוכ)ו~ווכנכטפןכי

גו~רו)ויגו'יימגוכמריןfכרסכני tiגרוגוהדרכיםמתמעטיזאדםובביכלהובהמהוגמקמיוקככומפורעגיוחו'fכ=יגי
'ימור'י"זכוגיס=יקעגיסfכו Sגמיו tiוכגככלל )וfיךהכוrוומפרונזכחנ'יfכ'יגתיכיחfכתייגי

ממםונfכיןמניןו'יוfכו"ריסירוגכגתוסרואהבאואם(שם).שנאמרזמשתוממכ'יגמיכיוחכוrוומקככוח י'//"ר'ימ
וגגכונ=יוכתחככס ti=י)ו Sכווכוiכ Sוכוככiכור'י )(שםוכתיבבאלהאלאבאלהתיקריאלליומסרגתיכק~נכיןפרט=ירfכiכזיגמג"וי

סכיזוחינן .טיגןמכיאין :זווכיןךכיווכתיב •ןוגוהשדהחיתאתבכםוהשלכתיגגעטוזוגכגמיכפטגסמנעכוכטפטיfכזו
גגחחכי :גזוכוסוכטככיטמיןכוכטנכעלשקרבשפיתשבעוולא )וט(שסשקרבשכועתוכזסנכטוכבככייחימתגספיגסנכגותי
:ונתתיגתיכעריוחכפרונמ=ימועכות.כתיבחשםובחלולאלחיךשםאתוחללתכ=יריח'יפימכגככ'יויככסונןכפרגיעוכ
ר::יייט .בכרגוגספגריעגפגייגסמזכ ,ללילנרימגקס::יגמגמינו'ירי1מ'יר'ים'ייח
)וזר'יוחמגסכחיי=יוגמיכר'י Iעכור'ישבתובחלולקרשישםאתותחאוככ)(שם •סןגיחוסררגחכמג'י:ואםויר//ק
מויניגס1כני~ו~יימוכותיננגויסחלולויליףיומתמותחמלליה )לא(שמיחכתיב'ימיגתיכגמפורעגיומטfכידגכימטוס
יחויניססנוגיןטסס[סייכססיוטכיסכיתדפיםבשפיכות.בעוזשקרפשכועתחלולזוגוגומסובוןמגסנכךוחסמג)וגיטכמ
 :טוכיטי! .:שבתותיהנוכקווכסייטניסשנאמרמישראלמסתלקתושכינהחרכהמקדשטינסכומןובו!גזממןמס Iובועוכי

וכיכיסו;עיג .'"יגיגסנמיזואתםהארץאתתטמאולאונוןתחביפוולאיה)(במיברדסיינווטנועסמכסוככטוןנמכסכגחונ
רגתיכרגעי'וטכוע=ימג=יכעונםfכס

אותהמטמאי!אתםאםהאבתוכהשוכואניאשרבהיושביםאתםאשרו'יגיובו'גיהוסירגחרבר'כגסריט-כתחי
והשמטתכוכביםועבורתעריותגלוי jבעו :בתוכהשוכזואיניבהיושביםאינכםיכ tiחגחר'יכחגחעfכזכיגסוננעגמיכגמ"
במקומזוישוני!ארחיםובאיזאותםומנליזלעולםבאנלותויובלותשמיטיז:ושכינהכחומטפיט'''ועייןמיכבכיק

ותטאמוכתיכונוןהארץאנשיעשוהאלהתועבותכלאתכי )יח(ויקראשנאןךוכייתי[בסחגו/.וכיטי)וכנכסiככקמ
ללחחסfכססמכמכרסטוגן .מכיטfכי בטמאכםאתכםהארץתקיאאושם)(וכתיב •ונוןיהעעובהופאקודהארץגחכמנוסטגו!חגימין 1 "נכעממ,ן

" ti כמעfוויכןחגrככנגפירונ'''כ=ימ"קf(שס)וכתיב 'וגופגריכם[את]ונתתי )כו(שסכתיבבוכביםובעכורתאותה
ti ימסתכקמכ~ג'י"ti כגfמגחרI:i כתיבוביובלותבשמטיובנויםאזרהואתכםוגו'מקרשיכםאתוהשיומתיהמע

ונו'אויביכםב~ר.ץואתםהשמהימיכלשבתותיהאתהארץתרצהאז(שם)רקרחfכסיפמ jרסמ'כ tiגי'ויונמיגיtו]
 :תשכותהשפהיפיכל(שם)וכתיבמס~חיסר)וגכגיגמרןטוגןמגי)וטי
נותגס:גןוטמכו !'וfמס flכוכטוכfויןממס

בעוורבfכיןוגיfכס .גוןנין ljויימחריסובאין
גן lנמקומכ,טכמהסכfכמסכפגיגס רלt:if=יגויfכחקfכ'י tiגר'יייוכנפגיגסחטי=יגויחiכקמ'יגמונרוגו'iכקימוגמרקרממסיפfכנ~וגפקמכו'מחריס

גכיכעיכגרוכfכרחרנרנ'ימ"ק rכע//::יגfכגמיקממרוגfכ .רגר'וt;סימוזכיוגו'רנממיגזכיכ fובע" :ורו//קכמקו"גס<יסכfכrכרוסיגוfוומהגסתקיfכ tiג
'יני'חונ::יוחכוכגסיק..ט::ירקיג.fכגקטרג)וחג)וכrוומטי l/גפרסובו'טכעfכגימףחהגסויסרחיגדגחיכפורעגיומנע tiמ,ג)וורfכ'ריג.fכמטוסט//ר

וגסגפרס"ינ'יכיס ti \'י=fכויכיגסבכגי=יוונממומרכזכיכגי'יונפק)ו=יומפורעוכתכמינמקומןויוטכיןמחריסבfכיןגמירקfכמרו=ימנכככר"יג
חחש~ח~ף

יי:כוכז~מר:נפ' ~'כויקfומרהקייfוכמ'י'ס :tוקודכ/חקייfוכימגכורונכו Iגרt:אישמספ~כגךמיס tגו:;ייירן:;סחפככחס b ,ננסנכגככחוכי::;fנמרוגמוסג!::מיסדייו J!נכי~חח
r: וגזייוכגיל:רםיככר:C וכמרוונכונן:;רמקריאל :מיסfגמכמזלונכוכקרומ'יינכוסמסידייק.כרמ:וזלנכרr: מקרמr נרמיממנכורD ן'קP גו'מגכוממ,ז:ויםז'נ:וווב<וית;
' D מ,::ויכיכו::ווכוc וגכןנו::רוfככיןומ:ריC רל:r >ככלובt: נייז:ןככןסגוף!:רמלI: זלב<ןלt: וכוכמי:רסכ(י::וסגז חי:!:!::וסI: גגינכימP ומרכקייסזרועומי:רסלfמי!:מ::ו!:נ:tזרןעוגר

זרו:נונ'למקריfוכו(זיחזרוב<ימי:רס ר:::כג'ןfבמגני:יסכםרחוגכיןמממכ:רג'fויחגכןיקרחוכוכח ו:: Cוק .גחכ::וחכחג~כ:רמקריאל :ןגו'נגיגסר :Iגןחגכמסגדגמיגנוין
fומרוכfוגני:רסר Cכח:כוכיןגזכםנככוןיחמלו:<חעורזר tכחגכוגגר Cגחכחיfוגכוכגמי Cיו:ר

c כ~רג'גחוגכיןI ויוןז:יריעןמי:רןfררוגמיכגזכןכב<וןמג'מיו:וג,:ר':רקגגי:SS וכיןכיסותf~כגי:רסנ~רו::חוגכיןנב<נו::ווכגI: ונ,'מכי(\יסכ!כ.ותיסרגמיכיםוחכיווקרח'ס
 :וק'כיfו ;rגמ:יר :I 'וב< '",קעויסנויסמגיןויסיס " :Iלפי'ס :Iווכימ S'5נכוןגכיכנכיכגנ'

 •וןיטסןןערד\~ )" • t1בגרןחסת



לברףשכתשניפרק jמרליקיבמח
 ~:~,;י~ש ~~~גחויביסי.גי.גסגחגיסרמכטוב.גמר.גרווקרחמ.גfנירfנסמונכיגןיזגומיוואת :וגזרוrככרוזגסרי •יסמrכלא :חויכיגס]נכגי.גיסממוגמינ
ו,ויאח 'כI •יוקיוטובס.גי.גיומרמ"מ ;::"גגוגמווי i:!כחומ"י i:!גפרגגגי.גרוחכחמחכףגגוגימסנגגוןכגגכיןומיכןכוגגקיןוי-י .ירחסגמfנ~מכימיממ
 :ע'נ)(סגפסכנגומבעו! :וךו"קגגגנבכקו"ןכין i:!יוסיוגfכ i:!רמ~ i:!גיגססיךכס i:!גג'טסןמךסטגכומיו i:!גגונכךון i:!ג.נכךכנגסברךפסגגנכוכ

 ~זגכופסךסמספגכגוגגסגהגסמממיגרקרק i:!י •וכ'גןעגכממר i:!וכ'נמרס jר S=יווגמ .וכ'יורגגין:הכלוסנגגוןוגיומיוגגטגנכגיויסכטגרין
יוסףירכעוןווג."כקרfנכסfניגמיניכ"יו"רבכfופיגוכגןפיווגמגככככגססגמס Ciכפר
ג'עמ"גמינימגיסר"טמבכוי//גפסונככוחו"רנכזרגופ"וגזרותרבותצרות,;פהנבלותבעיושםכה .ורוחכ!כי,וכככ" .נכמוקס':שוחהכ

סינמימב : Cע'ונכוךונו'טכגחומחוגכגרקרמסי!כfושונאיובוחריחתדשךת i~ Iכשותטס.י!כוכס':זעוםור"טפיו ]י"כ[(גפי)
לכייעי'כ :נ'ע[ויחיפסמככוכיקקחיכמכטויסירו-1 'פיג 5מס i:!סגון.גומוjג.כ"ססגועוס

גיוכי!כו:וס'וסכגממIכ"קינו i:!בחירועי'בו\יסרכריסואינםצועקיםואלמנותיתוימם •תמיםישראלג i:!ועומויוי Iזכוסווכעגו sמג i:!סימוי
כר:כרליסוסלי!ללל

וכעסמממלדיספיעוכוקסוח\י i:!שנאמר :ךגותבוזו]אבר~ריועכזע )ט(ישעיהשנארמנענים iגגגכו.וכפכסוכ Sנכהמסרק :=יקב"ס
 :גזמכידכקלמiרעי i:!קכככגג"ווטו i:!פנפי •גו'ויומירחםלאאלמנותיו .ת~ IIויתומיוואתה/ישמחגסהבכסקבכסקיסמסמיוכו 5גכ lמככיiכ

 :ע'נמטקזוו::יןר f" 1 1ו
רכיסכ(טווזרוחככךכחיככ( I (קרבכלנבלהדורבפהקן'וכורמענחףכלוכי :כרנכ.ס"ככרקכרע:תמרוקrכנבככיר

-- ...ידו"ועודמאינטויחיך"וועודאפו·,יבא"אח . , • , (e == , '" 1 • ) IJ 1-=-ססוזגרככככסורסרכמטסכיס""ככעלנככירגשל .גו" י"ו"'הדרי""( ס'טומנכאף :וק//כקככייריגמיטס • , • ....ג .,רו i:!כ .ענה :בכגירסכטכיכסכמ"
 ס,; f ?:ו, l ':'~למטסטוגןגככוטסיפוגויסי\י .ס i:!יפוגבלהיודעיזהכלרבא •ב Iחנירבארמנטויה .תפוח :כבכוגיכופוחועגס i:!וכמק

וכtנמלדיסמ,כסוססריפוגייג 5וגפרט"יכפגמחיוגכפכיעגגוןפיואתהמנבלבלאיראלוחפהנכנסהלמהווכיסכסרועגעורווכפזגrבייכיי"ט
כס 5מגי .פ(ניסמ .., '",..ייסללל " סספזנכדלfופיכורמטמעבכמסחרזוומ" Jבכ I1 !Jוכו ...שנהשבעיםש Iדיגזיוע Iחותמיואפירו P.כדק : pגוגכוייס j (כורכיכמייס

נליfוכסכלקחיכי:כלוקווגבניסכסטסיפוכגפטטיסגמייל'יירמיליילגורכמטיגמי .מפיסמי :גזרוטרק
::ח(כסגחונסכססבכניר::וגג •גו'כבככיר::ומו Sבכסממרק ~שיבררב~.א~ה,רזעוהופכטובהבכגטיובככירסטגם)ויגווג:ווריבככנסזרין
כחכספקחפיכיו)ומיזגוחבככירזו"י)ומ l/ככרקממרסמס 1מעמקופנאת]הכע.:בלכלסחדארבארטסגכו)ויןרrכבכגז::iבככרrכ'בככייממרו

כססיגיעכמגמכיפ l/עכטןחררימגמם\יימכ1:יררוקןגרון tiרות. ,עומק ,שוחמשך'שנארמגיהנםוופעמיסrבממרכוס~וככיס,םס t:iברעיסי .ניסימסייסיח~ונוזפיהח ) l (ל
ti וכ!:i בי\ייךענא :הכין• t:i וכ"שנארמושותקשומעף 'ארמיצחקברנמחזרברנגגמחוכמ!:i ינקסנטןנזגרריקגקגון."מגעינ

 Iס1:יררוקןוכיכי:שלשהכטוגחךריכלאושעיארבי.ארטשםיפולה'זעום(שם)יבfכיהא :רו t:iגזג Jרי 5ומיןכונמ
רמוכריכויכיבכי Iמייכ tiקח.וכמוג'כ tiל ]מו::[ )מ"י(כו Pחכוכמגכווכר .ר)ומר

גירימכי)וסחוורבכומר ]וf[ "כ)ור,,!כרקיוצאיזופצעיםחבורותהרעבעצמוfו)אתהממרקגיסירנכנמ"רקממרככ Sבכfוiכיירעיבגמ
 iמיוחסימןכי'יגיrכר'יסומר :t)כפסררוקןולאברעתמרוקפצע rחבורו )כ(שםשנארמבוגנכיגיורבכוכו Sבכ"ככרבכיב iוככככ:גחמני

וג'.יכמ:יהאוק"גרקחטיבג'כסיגיחדריומכות )(שסשבארמבהדרוקז Iשבדואלאעודומוכריגןכקכיווכז::i"סrב'ייסוס tiוכומ,
ניגכמ i\יימרחוקסורמ,\י , lt:i/רפירוסעי' :ר,דרוקזלעבירהכסימז jיצחברר"גארמ •בטזרנססררוקןרנסכומ\יסך:]ךף Iכנגוגרו
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רייססתכממגמיט'יעקבעי,!חרי"ף

 •יקרדנל jנכחגיכומ<לומומר :tוכ!::וןכפיוו::ומרזןס .כרו'ק::ותוגזילוחלנוח(לוחסססכנכוחבעוזחכסנעו! Cכדלוגרימ:מעוכמנחכסומסכניגחינל cמדס :tסמיחחחנגסכrכחי tןדס
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ר"שי

מהרשן/א
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* i.. רבי ~ינ

הכותב
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ואדניכבלאעדכעדאבהרמשתרנאכבוללהירואמאיהיתהiרמטיז~ר.ץ
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חטאועליבניהאווטכליונתוא"רנחנמיברששאלרןכאטרשםלך.ררםווכ/מנמפזמfווככרר"א

לכנככiכנס//כפטרטורכפינכםוסוגטריקוו חפניעליבנישביושםא)א'(ששבאוטטועהאאאיבוטנכסיחפזחנכיגיסררטוכ Iוlכ/פחזח
ופנםח כ)//כfרוכמיסחכחרסייוגנ!גחיס,בכגור
י1!ג.רtירמעגנכגרמ "//,,חגמםמעגוכוז::ירכמגוםfויוגכfו/פJרמבכגיסוםבכ-פסנכמרנימככינזסמ Sיייימגמטמור pכמ,ר::י'יוגמגיןנגנורוזכמ

חמרסlP:יפכככפרסרכfווכחפוקינכג//כ::ימטמוכןכ 5 'י::כרם//יפי/ .פללת :fכ/מ/יר pגמ,ד::יייוגיז,יממגיו,גרגז::ייחטfוiכחכiכ t:iחור Pכחםעiכיך::י
רוכט"::יגורח::ירגנכיכנככיריiכוככ/נ 5 ,י::כגופכין t:iכ ';גיפככממגiכיר//ככוכירעימ"ריגין j 5ר/וכרמ"רחטמינמגחטימרכקטוכסוכנכג l/כרריfג.::ימטמ
 '"בכiכ rזבככפ::יןכררוםנ"ורבכימוגגייכיןמנכיובכ//כנוכ Iגככזכחטמיגככי::יiרפנגרחטמכרפטיםנ l/ירנררםמוכ!גוסכוכודבכיריגיו 5חוגנכרייןר"גקמוכר

ח pח pרכסיירכחטח pרככנכירסניינמרמיחגמירסגיכורמ'יחטמוכמסחטמככוכ::י,גכפי/ ,"פככמרר!גמנסימ//גגככחטמםכחחנמנפרםח lD/ר
נכרין:j ;כlסחנ//)כגפי')ככ;סנכורבכיוי//)כגר//נכו'חנכועכגוןרחגבכסךרחiריחכחכחיכרקמנכרחניוובכי 5 'ננככוכ pחטחככנכנכטגכסס י:: :tננכבכ
מח Pככי!גכיכסככםווובכו 5 'נכנוכםכיכסגנכס '"גרכריוכויחייטכרטנכבכ!ייןסוניחנכחוךכןנכטנכבכו,חבכ//טוכ'כרגרתונכחכוקרכ'כחוכיכחי

גכנגגכפועגר~מגבכםיiכזממוכחםכמי ,,//ככוסמורבכייכר//מג'כר/בכון"יbמוגיגוכiכפנiכוובכ//'כנססבכסנ!גגינסנכנכט pכחטונכחםכiכוסיסנמחיכס
ר::ימי .ס/חפכיבכנינ"סגיוםסשבאמר :נ l/יקוכחםגמוכפיםגינסכגםוו 1נכנבוחירוגגיג::יבכ//גחוכונכננווככםוסמגיויגועי
יטגכיוםPררכחינבנכחימטמורנח::ימיספומוגמכו 1 "חטחגחפנחס ~"ג::יםורמוזוגררס::יגחוחיכוכקוככוע,יוגיומיווכייiכרקרח
 '"גייון Pjיררכטרסרנכ!גנכבכבכ//םוכ'יםכגוןרםPרמ,םנfitכמחט)ככמרפגחסכיגכופים/,ובכ//טונו'יקטירוןכטרסגרכiכינ::ייויס t:iקרככגזיומכנ

ף flחרי ,יעקב 1עיי
fוכר I')כרח ":!ר ןו:!~ממוו .יכובכ"מכמיכובכימקריח~ייוןחעחרחוג!fו)'Iונכרכלמסור cחגסכימ I')ס'!:יבכקכ~פיזס"כומגיוועי S 'כנ~גכ 1') ' 1')רמוגןכווכמכרfוסמ~fו
 ~" I')ג,נרסיקומ, I')גיכ :I:וייכוועיכיבככ I')עכ :Iחו;כו I')בככועי 5 'מכמ I')כ,גרסיכ! I')מסורח I')מ 11')יחורחיסורובכ"מניוח cמעסגיחז I')כחדררחונ!כו I ('I') ע""נכי!: :Iגמ

jפ'ן:וחנכ'נכיחוז I')בככחוסרי!חיוכ'דקיג'בכחףכיבכקג ' ?('I כפרנעככרריססוףC ווכI'(םכ('I ~כפיובכי 5 'ריקמחt: גחניןנכ!:גגיעכ,מכיחמרקודסI: וחיןרגיסוו('I חונכרוח
 :רניסוו cגגfניןגגי Cנכגדג;כיגרגיסוו cגובכ" 5 'חכחיחידו! cכועיכיחככחנכגכ II')וגנכוכבכבככיחמיריבכקננסונורחייחוד , dבכעכיוrכו :tחכחסור ו,, 5בכעכיחנכיר

כחיחר :Iגיווסחעחנככ Sיכ Cונכ Sבכבככככ~ח I')כין 5ו IC')נסנכווד'ינג.רונכח e: ('IIוחגיוובכי 5 '
 I')בכ;רוfונו e: ('Iרמ'מי!חפודרמחגכיג'וי .יכו Cנחידו c 'בככןזף I')נסועוכרחיחחחפורחגכיכבכיענכודר Cחפקחמרדכחח I') •בכיגכ:גרבכגוrבכוכענכודעמידאפשר : I')בכנכ

 :ג'וקוגרפ!:"מקככיס I i')מיו I') '::וגכיועכר Iכגיס I')גח II')כחעממ,כובכיגכר I')ממגכוכ cוחחחעחיחמרוכחן:;יחעמקוזסחגיוסיר I('Iכיוסףחגכו::סכגמככגווג:ג cמ
יוסףעץיוסףענף

 ) Iררנתיכ(גדעת~עווכסקיוסטיסיסבחפכיע~יוו~סבן ו~' Sוי~:גכוויס::יכויrויוחזסעגר Cכ י..רו::! .!::כפכיכומממר I')ימגחר I')וrכ .~ווכס~חעוכ!:ו:ווק~גגכ<ס I')""כו
('I 1?חC ! בככS ווי('I קג' ('I מועיכוכמגגנכריזנריוגיעג('I מI: וג('I גמו!:: P('I "ו .רמ('II עי/טכעוע~כטחרע~יסטענרימפכין:;חנכר)"ורניממבמיrP נרמורjj (ית· 

 • Lוכמלבככ!:ונמנדכ II')וג . I')ו Sמ I')גכוגיעכחחוכחחריסוחי!גפרעומכ'רוימיוכ I')מכו
תדירכתוכססיתס jjמטתויעקבכט~רח~גטמתס jj •תבעחמיניו 7ענונוןסכבכ I')חכודנרמסו;וןסנכע:גחחקחכווי I') ;:ן j?('lוח Ic')נמגווגנכו .מ;וג;כוסונכיכס

רמ~טפמתסיתס jj~פיב~ס:גנמס~כתכס Iמס~יסנטחרו~מרמ~נמס~נכגכווי 1')5וכגיע I'('I') '::ו I')נכעח (j:ר I') • '1')'1')נחוכר Iענרוכח I')ספקיד I')כמככגדסס I')כ
'Cמ;חכו e: ('IIו .ס p~?וג I')ככ;כקככח.וכגווגכ ('I ו?('I ' :!נכ('I וח('I !גוןרC('I וינס:C "ע~ניתנערחיב!נמ!יI ! ומסממרחמוrוסממיממוrוטמפת~חמיכר:גסיrמחו

 (//' 1~מסבחסנכתן~ח~מס Iליעקכpו/ממ//ת Iבנבנ~גן(ממיגר:גrוסמממי : )כ'י' {ו~(ספרס Iג!נכומ 11')ג"וחנחעמסויס :tכו~ס I')רכ •כגוכסחחדמקרס

רח(במ"מטתוכתו~ח jjמטוס(יקמתרכסמיכס(חס jjניר Pסיסטיעקנ(פיוס
פח, jjז~rו.ור'מבrופזת : )~/(מסרט/ונ(כ(ס~ןס l/מטתקמ jjיילעממימג~רגי(טסיסרחיבוחנ~עוטיס:גכטיס jjגדרן~יקמתרנ:גחיכסעגטייב'גבחi:י~ס

רכסבכטמחמרו jjוגמיסתורסג(ע(גטינר jjתעכ jj •דתט~פסעת : )ת//(יפ"טריקו!סימכססת jjכדרסתירס jjרותמב//מ~דממדכוטריקיו
עת I'ע Iפ' :eכרמס '(ורתת iו jjמ~:ורתגנתחח//גקממר jjזi:יודסחס jjיקכמטמירfכת '// jjפר .זעזעת : )ח//פי(סדכרותרת jjטע~געונרi:יכוfכף jjכחימfכתיכ
P כורגיתמומו::וזיגניגרןfירתגנתמכ~נמט:iו:כירומרדתjj מתi יסגנביר:ג:iכופרמfספירו(זסורמיסממוסחטjj נמדרדמ,תמjj טס' ti ד//פI,p :ממר /ג

ר pחפוכ/ (//מ ו::מ(זסקרבןחטמתס(חמני /ג:קרבןחrו'ייקרבוחמרתסונחטמ(ערוסמיטממרככפקדונמסתממרז::וfכתז:גוחריס Pדכריגס ו:: pמ סו::~
jj י,יע(מ:iנכ//גקרנו(סניממומריסמוכ/ר/יכסטנ:ג,גנסחותסוגנ(קימגנמריסכי: · 

פפסו
 •ערציtפערטג).בעלייריגtפ )נ •שמאךרען •ליירעןריאח) •זמגרי.תםח



כהכזרשר/'אנחדףישישנת נחמחפרקנמהרש//י
יקטייוןמנטיספייךוגfויסגנוןמfנסיfוגfוגיכמיגי~פייןכfווגגןזוזכfו
טמכזיןעגרfויוכמוגו'~סוכוע~Iכוכ~גfוגיכגימ,כrפריןמfוירfנ"גוק"ק

עכיי~וכגסוןוכוכעכיייסרפייךגגייס)וגוןגךגיס.מווכי ~\יקזסיס
מסיפמסככיןגירסמוfכ!ר~רכפיכ I/ו'קמככריס tiרקיון rכענירמעכומ,ככמ

ככע tiרככ ,~עסמעכיריסרכמיכרקרמ

עכיר~כייי '~עסכככימ,סכגיו tiפנחס[רכ]דארמכרכלהסכרלה',כהניםופנסח
~סיסfנזגגכון tiוfנסיוי~עכו~"גול Cייל

קרסוסכזווןעכויממכג 'ו:עסר:וייגוחטאאפנחסמה.ספנחסחפנשקמחטאא
עכוימסfונמגגג '~נכסעכוי!ר:וויכמאשר )ב(שםמקייםאנימהאלאחטאלאחפניאף

גיכגיחכקימי~מיועי"כככיח tiגגפיקיניהזאתששהוח)אטחויהנשיםתא jישכבו
ר tiמגמיכככיגו~כעיכונו'טוכ~כמהכתובעליהםמעלה jiכעליןאצלהלכושלא
כו ~,~,[לא :קמ,דעכ~ובו' jגכו tiיחטאלאפנסחרכארמגופאשככוםכאילו

פיקוכפורט •גי'כזוגוכוסנכריייי ,
 •מנככויוסגזגוכוהא :ס l/ע~טיפיןכבוראאחטובאחכןואחיה ),'(זעםשנאוט

באחטאאפשרוגו'ה'כחןעליבןפנחסבן
לא '(וגויעשנחאשרלאישח'יכרת )ב(מלאכינאמרככרוהלאמיסחווהכתובלידו

לאהואישראלבאםצבאותלה'מנחהומגישיעקב,לי •מועונהערלו)יהיה·
מגיש iבלויהיהלאהואכהזואםבתלנזיךיםעונהולאבכחמיםערלויהיה
 jנישכבואשרכ)אאי(שמןכתיבהאאלאחטאלאפנסח tש"כלאואלא ,מנחה
בנייצחקברר"נאמרהשומעח,טובחלאכיבניאל )זעם(בוחכתכתיב,ישכבן
.והכתיביכתיבמעבירםיהושעררבבריההונא/ר Iאמעבין"ים,וחתניבכתיב

ויבווכקיfוג~ווגיףזוזכ)ונמפגזוסכסוכנכזגיןגר",ן •רכ:אוסרחטוfכ
 •קיגי"ןfומ:ששהונפגזוסזופגורוכקיטקרחוכ~חונזופג'נ~יכוףיכוגין

Ci ג~קריכככסרכון~ווti כקוחכחרןכןוסti כטוסגסכ)(ס"ח[יגגייכי
 1 ]~כ tiכחזויככנכקוסכחו!רויוכרוהכוה r:ריו tiכוונו'יrג.ככממיקטיריו

מהניק-ריגו~יינרו!ר)כו!ר r:רמ mכ Ci(ג
יס tiי~כככ~קריכס::יון tiוכ::ייווחסקיגי::ין

)fסורןוכוסענו::יסנמסוךווגנוגי::יוו ו
ג sמחוזיומ"ווגמ ס;:מ ~פו::יוו

ו::ייוקרכוןקוגו~ןסויחועיכנכגו::ין
כפיגןר~ rכעוכיככסיס tiגקררומטח

ככוגעיו ו,~ tiטגכוסגמינועכי~סככעכח
 .זוטחגחפנחס :ורכי::יוכפיי::ין)וגין

fנוגויג..טוסמתוטגכוןרסfנרמיטכסfנמ
וגו'מחוטוככןואחיה :גכרוחפגומנמ
םוכייחרס::ייו •משררכםמכטיג::י 'ו:ג::ין

 :חכיוחכיפגזוסס tiנכגיוווכזגייגםכזו
 •חסו Iככו~כהוככייוזוןכמכמאפשר

 :ו Iמחרחסו Iככנוככןומ!רכח tiנ
:יכרתרגוחפיסר~ Iנככנכי •והכתיב

 י:: I:וגועגככמקומו:וfני .גון 1גt'כיט 'ו:
::יןכמגוגו::יגרריםוגןמטגיעו:וזגו::יונכג

וכוגי::יגנכיגרגמוכפג.)(סג::ירוין:וגסיפין
וכעגמ::יכר Ciמ 'וti rרקייו..י~ ;;כrגי
ירוכיןנעגרמככריגויrג.כמיסגיןוכ~ורותג~כיןחריף •ער :ובו' ~ tiקר ~( Iה~גfומוככררו..מכוןכו~ r ~ rי,יטי~ח Iחגגכיגן Iוררטככרמכגת
טומע fIוככמטרמוע~ IAיןכוכ~נמ Iגכנימכוהכתיב :פנחסfוחינכנח~ tiככנ'ג:רןמיחס.כומןווכ'י\fוג~ןואם :ערניתfכ~רני!רגג:)(יף

גfוןגי rיג..~חגסס Ciכנכוגי י:: Ciק •גהיכוכנככירסנכ tiייו..ריככרי~גfוחרכחוכרככבגכייוסגמיכוהא :ככגויזוס ~'י::חכייס., • 'ו:נכסככנככיויס
(טגומכ~מוכומגנםסוכגויין Ciכמקוסנרוג::יכמסוו~ונסככעכוייסגגייכ~וס Iוכונכספווססגרומוגגימג~חוג::ינרסו(ח::יוחנרוגטןכעוממגימווכרגו

תוספות

טג::יחיכנכוסרחג Ciיחגיטפטו::יוחוכטון Ciכגוכי tiכייויגו 5וכו'ןככעכורוס fנגטגתוכטגגוספרוסבגכחוגקגגו tiתגמור •גהיכידםמעב
 : ) rןכופןכיס ti (נ:ר tiס Iי tiעכתיכגונ tiספריסונכגנrכייוכמו'rכו Iמrכfכיטנ~ס Iעטיממונרמיס Iפכט:ריסו Iט~מכמר

הוי"ף
חמרוכסמונ /~~ג~ומרגמינסוחסנכריומסרי!:ומונככיו ,חימוריוסקטרמקודססקז!: C)tומז:מינ,כפיכחחמחיכרנוניויוכמוכרניניוכסק!:ומ jח' .וגוןכרנככסבר

מזמימסוכוגימ fiו:רימור'נכקרנממטחכח e: jונככ'(כןמכמכ Cמג' jנ(ויכיכ(חנעריומ ~ןיכ'(חכמינוסח(כןגככיססיוכיחןנעריוממטחווחס(כןככסיס '(ענכיכtי
מטח(חטכחסוזfו'ח(חנוימסווכגח'יק(מטח כ::יכ:: Cחעיפ(יזונחמטחר tוחפ::כגמונ,ווfו!:מח(קככ"נח j(גקוזסמזנרכ I כ::נ:;סגמונ(פייfג tק(חיח.. ןכ::(מכח::כ :eמגיזכ(ו
חנ((פכמסמפכי Cומק'ננכריוחמטfו(חזפכמסכנר jיוכiלורניכ Iנוכחכ Iנ(חג~ו Iמנכי Cר Cוחפ::כtכיסחמנגוו e 'ר cחכחונחמ'גחנכ(כןכככיסעכינכיכtיס Cו '(עח(
 '(כרחסגוו/. 1קיכיכחמששהי :ר'נס 1(קמ cחפר eגמומטחוכיכס C jחינוור'נסקטרמקרונזסחיפיר :eנווגחכסן Jגספכחס Iנחמיטוננוסיוfוחזכמינקרחמיח..יחגכג'מח

מנימס :eסיוכזמחמיוחיסtגכיוככןכומ 5כנ!:רמכס;ומרגרונסחחרכסוטיס!:סיו Iזכיוקרחזסחיכיומימס ,וכוןסו .rמיוסכמונכיזונחחטחאפשר :כeיסכמס(חחרכ!'ינ
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קרן tiמו Sוכ"ממג~ .סו~קיfכ tiרחזייה Iי tiמימ ftiכIכפק ~י~קרי"רורנכג"כברכיס
גגכ 6יכ S •גגכי~ין t:iמכ~ררכי :כגראיעמוזבנירחבבמהעמוזבניבחרבהרנתסכוריסו~גגיכסכנכ~ 5כיו t:iוככר~יו t:iכפי

נfכםכוסככפגיכורמרורכם~י~זכ t:iככפיכואתהאיהתחיאוריהאףעליונענשאתהIכרם"י .יומכומרוגידקא"ל :מ"fום'יימ
וי)רככרמרוגיךכןואיה :ככיגי~קכיכככ"עדא"להוהבמלכותומרדמ"טעליו,נענשרוגי Pורקמככרככסוס ~ו~ככככ,יזכרככורר
יט tiי~יוסמככרגי .גירוטכסייטכיג.~חשדחפניעלאדונייענדייואבואדוני )יא(שם ~י~טגמככרר\י Iרמיו ~ 6גרין 6ייומכ
דכריסמגי'""כגמממרמ~] tiיכיזככגייל fIו'גמימגמ"גןו~קרומוג\ינכגיו:כגגגו
גרג.נ tiג •Iר tiג"פיגו •ניסזרזמגסיגריסאבדודביחמעיינת)כירבארמ •חוניסוס ti "נכויררסוי"מיריגיכו tiספיר

מכטכוסרקטו)אמרכים(דכתיגמדאוריחברביחמשכתרכימימ~מגמומגיגמיכרקרמרבסיפי~
גוהאדנהכירבאדנמיאדרבדרברמיקשישאאנייהתחי,אוריהבדברטריר Iוגיזכי t:iמבכסונטגכוזכמ tiיככמ,וג
דכתיבהרעלשוזדודקבלאמררבגופאקשיא,הרעלשוזדודקבלרב :יזכ t:iגבכרכ~וכfוכגגטי!יכוי .rמ

ביתהואהנחהמלךאלציבאויאוטהואאיפהחמלךלוויאמרט)כ(שמוא'א l/מהרש
S נכנגס~רריורגורגמ~מגונכרריוti מביתויקחחו(דוד)חמלךוישלח(שם)וכתיבדבר[בלו](בלא)עמיאלבזמכירוס
ti יזו~מti רוסti אלשי!חדרכיחואדשקראחזייהמכדידכר ][מלו )(מלאב!עמיאלמכירגריבעקיפיןנככיוגמ

זבואיהיצבא)(אלהמלךויאמר )טזשם(דכתיבמיניהמובלהמ"טעליהכ~נו tiיליקוחין :ורו"קסfכזכו;יקז: רכקמrוכ IIיבכיכזכיסופrכגגייו . Iס
מיניהדקבלומנ"לוגו',בירושלםיושבהנההמלךאלציבאויאמראדוניךגיר;מיןכ~ ~י~כקימ~כזכ mרככככבכ t:iככ

ויאמרלמפיבושתאשרכללךהנה(יציבא)המלךויאמרשם)(דכתיבגגכגעככטיסבכ", '''מומורי~מrכ t:iקירס
קבללאארמושמואל •חמלךאדוניבעיניךח!אמצאהשתחויתיציבאגנכ~ Sככנכורנעמונפירט"ייזכגמ
זבום:ריבושתיט)(ויםדכתיבביחחזארהנירכיסדבריסהרעלשו!דודנכרונמסואת :/ק Iורור"מנפין -כימב"~מ"מ~מוקרfכ~מי •סןזכקזו
 .ט'נכנכווככיחרבמח :ג Iוק/כנכגזונכיזכיוגןגו~כ ~,~רורווכסמוכמי tiיגגיכ tiררגו~י\יטגןמגמוכיכי\יוכיימיו~ממיג t:iכיזכב"~נכזכמחגמנזכיכרור

רכמו~"גו /ו,גגגגטמrכ~מיגגככווכגימרכככ~ככיגי\יררטוובכ''' Iוגוכחרב~גיזכ~מrכימורי~מrכקרמכ~מיגזכיכרגנר\יימרקרמ 6רישר'וררפו
מייג~ומ~פטמrויסיגמ sגוזרו t:iכ~מוככררמככר,ככמן ]מ[קי"כר~מקרמ~מימיכערי,<מירמירכמרכריכמגגגגסמיגו,נורסיעמ Iכריגממפיגו t:iגגגג

 ti~מירפרקסיגי)רככוגממי'ןגי'רככוררוס tiמככר 6יקככ"עיכגגירירגגגגט ~י~גמ,גירס 6יע Iכריגמרמפיגיקרמ ' 6 ~רמ,כעריומגמפעיריטוגמיי
יומכמ ~ tiגגברגכור י\יי\ti t:iכנכ\ינכריר~נכקרירוכ"ככפיריטוכקייסוגרמ~ t:iגג"פיריטורמיו~rויס'פרט"ינכייו .גיןיומכואדוני :ורו"קבכ"ט t:iונקר

וגור' Iכוירגרגכוכקרמ~ספריסוגגכגוןמגסמיגורגרגגמ"י tiפר •וכן~ט\י"ררורקבל :וק";~ו OOגפגימרגויסטגי~סקרמ t:iרור וכ,,~'גגגור
רקמוכרi:t\יזכמוגיממנככיונכרו;;וכז~כקי ~'י\טרנר"גומי 5 "ו~וממ tiניגח tiג'ד~ייגונככיורכריסגו ~י~ ti ~"ררכרגגוגפרםוגרמ~דגרנכ~ו

וקכמרט"י t:iפיייגגייו .כי~מ Iמיג.י,ריסדנריס :כ~כיןיקכגיןיו t:iמכ~ררגינכמיקט~רט"י t:iרכפירוגיןמכטיו~רר,ירטיקרמ ~" Iמוכגרי
קכמככי~וכגגיגיומןמrוי Sככמככריגמבכזכירון t:iכגיט'כגגיגי,מומ Sמככיכמ Sככר 6טככוכ~כרכריימככזכירfכ~מס'וכי~ככר 6י 6זכגרגגכגוככםוכבכ

הר'י/ףיעקבעיוו
נרחגו:כרסגומוחסג:fולסרגמומומויס Cוגילומגיןכסכוו:כוזעערגג :cגממכיסגחחכקלמחיייסמוכ iגח :Cומפיכויגחינ I')נ'חומסכיגריסדבריס :חו :flוכיסמגטניכגריו
נעיכוסר::ג::גמוגכו:כ:יגיעסמרeכ:יכפר!:מIכ:לעור :נמ'מחסכעגטו::מ,כועמוןנכיחחייומ"חסכמ I')וכמ i 1')'1')וכח I') 'נוכמ I')וו:חוכ 1נמזגחינ iגזמי"קכיfו~ .סמכו

נו:rר'וכמfורח. iע'!:סומנעיכוו Iרנכס I')ג::מגוכגומרנעיכיוגמיגוכמגעיכיויסע iוקייכמכמ
גוכע~ומסרחמיס 1גע'רעגיגסיסעג::סומיכוג::גחגכוגמוס Cעוכמכעג::ומ C"גקפיכסרעגמומסססגימסכמ :cסרחמיסגמזחכחמגכ iסי'מזמג:::יומו:ממכ iגע'גכומיעיכיס

רגרמתגו::ימ'ומותיו :tנררזורעכו::כ,מרגrומכרגי iגמ :!'וסריכגזסריומרמ:סיממfככ Cסעיוזס"כוגעיכו..גמוג iוגכו::וכען:;ומו::חמרנגמיגמסוורעסמטוכסוכגוזי(
מ :Iמכורfנס j'Jומומסמכחמס'ן:;וגכמחסמכח'עכסגטו::סיסכמונכריסגסוננסוסר'גמומ'מתווגרסגעכסעסכמוורממנסגיגיססו:ס'סרעסומג::ממתכיקמס'גמ'כוכס'

מגירגימו'חמרסוחמיספו'חמררגמיגכירסנימסמ .סרעו( :tכרורקנכממררב :וגי'גוימכיגימסורכממרגועמסס'סקגסענין:;יכגוחיגעורנועכ'סגחיסוחכמפרע
ןזגיוכפיג::מומכמיממרכמרגריוכסחויקרגגוכמחמנסמפ'גו~מעככיגמממר :tסרענ~ווזורכנ::קגככרח'ססימגיסנ::רסמזנכקו nוכיגחתסחמרמיזגמיגכמימרכיסרסיס
סרע iו ..כקגכזכחסגרוסמוחכסרע iכ!:וייקגכחכמכיגריסרגריסו::יסיופיחערכריוכקגככוסיסכמסוגזגרמכמומסגח"זגרגכfומגירגימרחמר..קרחזחיסוגיסרח,מ
כזחוחויו:כגימוננסכי ג:!ערןכער jכסוג::פמורגכיועססכfוריכמחכחוגסרכוכמסמסוחי . Iוכוניסח,fוכירכיסרבריס :זגייוקיגכסכירכיסזנריסגיסח Iזחומו:וס

יוסףעץיוסףענף ,

וכוכנגותמתיטרfכנביתנייטיבוסייסמוכרגי .יכי'ביריטנסייטבהנחלו iנכימ'(עיריזועכגfוו::חעמfנפסרמ,גיממקוסגגכגמוחוטכסגסעמווס'נ Sזף
רכנומפי'רככיסכו l 'וrfכסין Pגיסרעחעכס rיענסfויוקטסfוני.פרייועכסגו'מזחוריסגרג'סגממ tמכחגרורגיסמע"כחגזרגארס : )יכ:!

 1 " •כיכ 'וf" fוfוכ'יחמרכחסחרממרמזfוכומרכריוג'וע .ימ tקיסע iכ!:וזורקיגכרגוסממר
סיfוס rססרעסכטוןסנרחגי Jוי .ס rגסרע Iו Pךוךבקומחוגמזכר Cקרוחחרן:;נ::מעמ'מסכוחקזיס Iגומע"כמגררממרסרמו::וכ'סרגרגריוכסגיו

סירגימורססוררגבןfווחוירוגוויטרfוכfויחוויסרוגבfוניומררfוכטכוסגיגוחג'ןו::מכחכורק .ז'יומכחרויזגרס"ו::כגמגמסעכעעסנספרח jו:מחמזגזוכגו:ס
סוחסעעסגירכ I,pז'גמסועי'מו Sגעזוזממר eחככיס iגגמוג CכIכ'ז'יוגכחרור

נוכסירויכחוגס Iגיסמגסמוחווחמר I')עכ D' 11')ועכ .זוי כ:!מו tנסינזז'יומוחויפ Pכווגו'סקוזו: iכ'כסכייכוגזי,יזמו eפר Pמזומגוגסזי,ו:כוגימןכייחסיור ' Dכ

י /Iרשוחפסות

 .בעטראכטען • Iנאבזעחח) • 1סנרןהסת



נורףשכתישיחכ.פרקכחמחבמח א Iמחרש//י/רש

ככגןרAב~קרמנכ~מי כtי\1~רנגגםי(רקגגררגנכגתי~רעיקרכייורוכיק .ספנכונגס~וגמיגניונגס~לא :גפגיוובמכנכגגימןרורוזמרמנסכוס
געס'י tiככנכ~כיגריסרגריסכי~מ rרוכסרוכמגקמ"גככמ,גככפיכוסחר ftiוככו 5עקסן,גוגמרורר rסחנכגן,גער 5ג tiיגמ 5רכריגיגריס tiררגסנור
מרכסרסככיוח tiגככפיגור tiמגגגוריג.~ככקרמרככייחיגככיררנ Yוי'fוח"גרגריוקכגגמגךכויסחפרימגמ~כככגגוחגסיוסיגין.. tiפ~ 5ככ~י'ירער
ררכריספיר tiככומג tiים-,יגומ~זכ~רתסיrכגקוומ"גגניכמ Jס:במככיi:יגיגיגננגוק Jמ, ~ן:tריגו wו1\ימר~ wמחתוככר'וכיבממחi:יגוומנכר
כיi:ירזממר~י,וכ ''' tiופרכיi:יוכזמכיגריסענכר 5וכ tiכססוכססטכסיחונניגכגכמם
חמ ~ tiנכוגמכפכיוכמ tiכיגריסרגויסולארנליועשהולאך Iדמ,ללקראתירדשאול<:ייגויסרגויסגוטוחסכמומסוכו tiנככ

i:יכוחזור ~'י:iנכנכti ורנגיוויהיוכתיבוגוןככםלאבגדיוואתשפומעשהמסרגככןכססמנכרt רוכייתינכוכמימכגוגןכסגורפנכו
סגפנוכרכריסקרמיAביגגתגככורמככתוכג'יגווfוככרככי:בר ti"פ mגככפיכוסח

Aורגגגו ~בfככככררכריסגרמ~כיגי'יסהמלךלוויארסהמלךלקראח,ירושל.םבאכיקגג'יזומיוגככפיכוסמסti וגיגריסfזמ
ערייווננ'רגגיו ~ tiנכסגמרנכככ~כי'יאדוניויאמרפמיכושתעמיהלכתלאלמהיורעככככסרמסכחר~י'יסגמזנכוגכגי

i:ייi:יוכמגומטחין י:iכירמניעבידהמלךמגמגומככרוגמנכמכC ליאחבשהעבדך~דכi:ייi:םכנגגמסגונכסמפק יw5 נגגר
סיס tiכסיפוחסיגח 5כוכרימזוחופסחכיהמלךאת~לך tועליהוארכבהחמור:עלגוגריומוכמיומסמסrככחינגג

כfכ tiנכווכוכגטrכודווטכעוונכגןכנכו 5וכלללמנכרסממחכספנגגונכi:י .כמגנגקסי
נוןכסגתגמכנכi:ירורומ'/גכסגוסךהמאדוניאכעכדך,וירנעבדךע"ב]נשםכפסומכגוכגנכרופ~ענג'י~כמרמר~
רסחפסוןכוכפיונו'רככגיעכריגוו~סיכהטובועשההאלהיםכמלאךהמלךואדוניככ'יגיס Pקןכזכרfכגרוגיסמסעמג"ו'יכגו
רוירגכ tiגרסכורמ'יסרככמומי:ג.י1גגככןעודתדברלמההמלךלוויאמרוגו'בעיניך .גכוכיסענורחרכfנ tiיעכרו:רלאחןכמו
רגגסוגוכככסוןמגמרגיטמכככסוןמיוכהשדהתאתחלקוו~:יכאאתה.אןחתידבריךירגנגסיבג.נכירi:ינכגסתטנוככקi:יסננ'"

גמכוטמ"ג tiרנכ1\יכיכמבכגרוגימוכר tiימוחהכלאתנםהמלךאלמפיבושתויארמגיווטגיסיטרחכיגג;ו כti ;fנכסנגיס
גינכסכןfכחועכיוכוכוככוייז<..וכויכול

גחסוממגגגוגגכסגוןכיומ"חמניפסמתנאתמיארמתיאני "א.ביתואלבשלוםחמלךאדונינאאשרארדי
גנכפורםנגנכוככוריס roוגקוככגןרכi:ישהביאךמיעלאלאתעדותמ~)ליישעליךלאכךליעושהואתהבשלום
~כוככימ~חככוריסכיגfווימככרכקרfושומבעלרמיבוכיעל'ברמיביהונתזובזט)אחי(רדכתיבהיינו •בשלום
מגימיכו tiר'יייגוגיוירגגונו'גרגוכiכוולבתיצאתהבעליועבםרמיבהשעשהמתוךאלאשוממפיונ'זtתוהלא

מגיפסוכגיגיסזכ"זככרכרכרנגילל
מוכמ tiגירנכמכסיסגוככמןסנככןוכי iומשאוויבאטו)איש(~'כתיבנצאנר • 1דאוטהאנצא •נצאכרנצאנ)ווארטה

נכגויכוגויוכמגוגויi:יומגן tiחמיארמיהוהדרבאארמ •נחס~עסקיעלמנירביארמ •בנחלוירבעמלקעירדע
נכסrכפקרורסיi:יגג",כfוסרכריסוגגכהשדהאתתחלקוויצבאאתהלמפיבושתדודשאוטבשעה[רב](שומאל)
תרכרכככ'יוfוייג~נכתנכיעסכרגיי~סרבאמר •המלוכהאתיחלקווירבעםרחבעםלווארזבהקולבתיצאתה
~מנכמככרנכ'ימת~זכיו tiוגו'רגריורערביתמלכותנחלקהלאהרעלשוזדודקבללאבאילמלירבארמיהודה

~ימסגןכרכרנכריסכומיןמסכרכייסלללל
וכיכממזכi:י tiגנכסתפקמנכרזכיונכ"כ :מארצנויבונאוכוככיסעכודתישראעכדואודדו

נספק~ככוע~נכככוןכירס rC\1כממח~י\ארמ
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רגיגמסכססקרכfכרבכ//גגמרזקט!:ייסמומכגקגסרןמרסיסמכבכוכסנס]טמוכרובכ//רוi:יטיבגבכומןגככבכיססיסיורסייוכוגיגמקרןמוומיסי~ממחי
גיןקיוסכסססיסוכמגנכומכריססיוווכחנמיסקסיס!:ייוויfכ;ורטבכסכוככגירוכזנכרנסססומ .מינפיניכידדיירו :וס tiוכייגבכrככסיכבוגמ

/ק Iפגרמוכריגןכrכרגנוכrומגיסרמגגסונכרוכס •גוןדנכגירrויגטכממrוינכרמחא~ tiמ"וממר :יג.וג::ינכמוינסר1גפנכיגייס..גוס tiומסונכמנכייימנכיס .ti'Aי
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רמיגי::י Iוב'ססוככינכיגיגהיכו::ימ~מנכ~~רנכיגיורסייגו~בכיכממר~'יסרמ~ס::יפרזכרגנוכמזכינכיחוכ"וכס//קוגסמנירוסגמינסריממ,ממוגסי!:יינכיס
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יניככונכי •כזה :קטוחיס.ככיכוזא :גבככנכמחגיגסמכמקיינכמזנרקחגירנחוספחמתנכוכזסייגוכפיפ Vכי/גימסמ,ו .כימיויטחגיוושב
ני •:שוטיתאכנכתגסנכווגןכיכנככמותומםוגנכ\:יוזסכנכותוקגנכובכטתנגוגחםיב ):מג(רומוכנכוכחויורםגוחגיונופמנכיכ!רמנסן

משיכלא'כםוטס:סנכרקיגרמסשטותא. :גנסכפגיכוםנכרקייןסרסםג.פי'סניבכוונמגפירקושןזניעו :חורורסייגוגמומגנונמכנכמושרור
 .rמרומז .כו~ממשא :מ,כנוורנ~י::יסייי::יסרומגיסם::יכ~נרוגספגנפרקכרממרמו Sעוגגנו(ישמכריועוטו!רכיגטfכטקרוכות~פירקןנסמוך
 :יגfכ::יקטןספ~ .זבשיכלתא : ~כי::נר\fכתככנן י:: Sו A'יגט:)(כתונומfכע/פ'
 י::~ככמוכיסכמטמיומר .ככתfכזבשיא.שוטיתאכזה.כוזאהנרך,מזמיםשוחצבסמוךfכפרומיסויfככיכג::ימכניטקג::י

 .אסיתא :ממ"כרמוזמטוג::יומםסמשיכלתאכולאמאשימשיכלאשטותא :נפירקס
rכסוקקסר rPכ ti •חסירתא :נכורטוו//י 1"ר •יאמ)י·לי

 :כוםגוחםיובככי •בוכבא :'נכגפגיסבא_נא_ו •רתאחסתאאס •תאכאמשמהרש"א
 :סרוקסקורfכיןנכ::יכיון.חנוקלכושאבושנעשחגלימא •בושחלאלכושא •ואכנחטףמונכריסקנוכגיחגוטיטכניסי'

ככסמ;ככס::י::ינוס::יכמוגע .וכס::ילאורניושפריופוריא •ואתיבגליגולתא •כגולםכזסכרוא :וסנמfכורוריו::יכגי::יפין
 :ורבכיסק::ירועיס::יתמתגויס::ימכוקיסח/סודסוררא •נקיזחנורזינקאבור •עליחיםיעורכוןכז~קטןכ"מפירס"יכו/

 .ברלתא :מנריסחשןכו.סמיוכנולםזמזכלבשלשהרידיז.ת/אפיתחאאפדנא?יראיונגמ"טממריקט(יספגיוכגכז::ינו"ר
רוגסננiרמגניםכ(מרנוסכמסנכקטוריולי •rרסירמfכ:[אםיתא Yוק'כזססומנכקונכו!ר

ג tiיוגס~ומיחיג.גליוג:) tiחגניגונכרוחזיר:ונחשדגחזוואגכורח~וסיפיזשמזקיניזגיכ"rנחסייממ/ב Iיונערוךגיי"ט • Iכו
יככככוגסכfכבככיויטגסכמנכו 5בכנכגכסכדידםאורמאלעזרכןשמעוז"רכיע"אעחדףובכי'בכ"םסגבככגגחסידנכוכתטסוגגכגי

ויקרעסבכרוויסירכקרקבכיסופ"וכמכוחליושכואתחעיולכחור :יק"כ]נמירוסיגווכ;כיסנוגמנרפק
מימיוסיכסוכור .זיגקfכברר :ויככ::יברארתרנגולתאדמאניהוומאילנרiכיתכ)כסיוסגפ"fכוכבכרוןי l/עפרtג ./ו,כגולם
סרדדא. :מימיימסר .נקי :כןקוריןיללי !/רכבכטותיורעסמיוג,מרסגרfכ::יניבכטוף
אפזנא. :סוררגבכטוףחגסrככמירררןאתחבועזכחוכדדםאו~רגרש_סוזראע"ס:גוןכנונסומ~ופי~ו'יייגכוס
פחחמכ .אפיתחא :נככגיסכ tiטרקניודכרושתינאדמאניחוומאיליארודכוחליזשכזעגנכרנכזיסמרסוכ/.ננךיכירמייס'סיי

 :ך~מי::כסרחמסכנכספטמססגכינמוז~ :לכראונראלגואגואוסימניךננריןיסייבכמגגגגנכ"סמרסםכנורוחיו
סנוכט;כמייכ"fכ .ככרקי!רוכמ~יןשכואצבעלסודכדיתנאלסודנדיסירע"בפדף::יירמס::יימוח i::ימוכמעגותוגו'גכגיס

וכזרגיורסממיז::י .גי::ייומאי :כעיןיהודהרנארטשנננותמטנהמיווררז::י::יוfכע~::יוכור::ייןכ.וררססכ l/ובכ
רמי;כ'וכ;כוספ;כfכתככוכ .ליאררד :מותוללל·חןוכ'::ימורנסמןזבאינ :כ l/וק /י::כירfכי

נוכויג.וגרוחסנקו!ר iטיפו!רו::יסנחורורחניעואופרקזשהגיעוישרא'בנותרבאמרמגומר
נכונכיו:דסאימג(ככגור\iר(כח:)נכיכבכיו •כסולת~\תזטופלותעשיריםכנות •כסידאותזטופלותענייםכנות[לשנים]

נוא. :/פמ Iטכקוריו tiבכטיף .יגרושiריגמ •חמורכשפןחדשיםששחב)(אסתרשנאמרחמורכשמזאותזטופלנתמרכיםכנות
 iכימרוס::יוfכ::ייסוננ!רוןוי Sמכ~וטiריגfכשמוארמאבארבירמיהרב'סטנתארמחייאברהונארב •חומרשמוימאי

רממ .ברא :::יבכיו Jכתוסוקבכ,ומסהביאשלאזיתשמייבוואנפיאומריהודהרניתניאי'שלישלי ס'ייו;ככרקית .:לביאכרמרככוכתמ iJ'ר ~-ק , , •אהבתשאז
 fiJכגסירררכן .קטג'יאצבע :נוכטתליההוחניניחרבהבשראתומעדוהשעראתשמשיראותוסניוולמהשליש

וגמגפרקושהגיער :כ::ימריססגוףככבשככותיחג)כותיחחואהוהזוזיואמתארנעבהשקילאבראכרטפלחברתא
וכמסבכרוiרםחיסכי}כו ti •[כסגיס]Aייעירגארמ •לכרתיכיבירכקטלחארטותמחזימבאכחדטפלחברתאליחחויא
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 .רגרחיכסמיחלא :חעוכוןוחיגfכ
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ירעוכfוטע~ויג.ורסי tiיכו tiיו...מ Pכמי
פנכמיסנכעמכ tiירכימfכר tiמיו... tiכפך
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 : ] Pקרוונויככסיס

 •יעקביןיעי
מפי'רמ~ :t '~סיסמ :Iזכסיקייססור rנמ,ממימסיIוירסcכמסמ!:יס~מ'מרי~'כחנמ Cנ :ינמעג'מ'וסףרנ'ת'נימ!:יכע~'כ~יבעכרין lייfוס Cנירימסירכיממרי~ח :tעסיסס

יי~רח{י:נמסיכקנכ rע{כ rמעיי'ןביח p 'ח,מ!:יסט:יעס {'נחנח'ח'רסנ!:מכנמי(מקד'מ'ןומ'ןגבדףניימחח pג,ח',מכיחמקיימ'ןר'ו'ן rכי •ע,כנכ:,מכמשה
P 'מכפP ירנמיוניןנככרמi כ'כד'נכ~כמכP jp ו 5ומןרסP ,כקנכןכגיממיכח:ןדכן(~יכ,:רחp נירכC נP 'גדC ,גן'C נP יכרחיכחמדביי ,חר:',עמןמי~כעיי
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'יסכוסוסוגקורסמרבכ;רומט'ירפווסמג"גמ l/ומ .בכמריבכמורפ'יואתח
, t:iבכגקכןוג /I רןןמומירן .גפרוטנוטכו'ינמורכןויותחז'יממ
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עמרפהואתהבתריהוכתיבלאהליכסלכםשובולהםאומרלך::יקכוו'ימוונרנכ::יונוונכסגויגרבכני::יג t:iוכ C(מ Cנדו{יס
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 1 ,מ,נד :tככחככמכנכקכיו
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מירומירז .וגוימדנכמומ~:ו Cיסירככ'ככמיוחכמוס'כמכונכמריבכמורפסואתהסמורססזסרינגןן,כוסמנןמסגוכו cl{נכוכסכעמידחכfו 1 "';עכמ!וגמסיוסמןרסוס 5ככ :סגכומfוריגמ
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סומ .ו::ווכ .וגוןכן

ומממר. cחן::מ'כס'tיל
ונו.יונננורפכומtיכ
במ,סויר.סוfוט'טמר

םוכעח'רסfו'כ
מן rבווכחרמטס
עו וI )fג .סרfוחמר

נ"מ Sסחסעמ'רכ
טכרק .ככמו rרומ

כסמור"ססטמ'דכ
וע"וורו'ק. ::ו'מ:מ{

 ::ורר'(\ .מוסרו::'מ
 ·עחר'מנמ"'מור
כ ::tררכ'ורמרוכרזנק
'ס'סדסגר ס{'רמג
mסמ'רעסערמר

'סו::קו(ורר~:וו . 'כו
 ·מכמכו Cוכמ' .סס
רעמדימ'מולמ~מ

 Iוע' . I,מרלוו::
י''חרופ'מגרנכמ(

כ' .בסרפוב'ק"ס
פסרfומסמממר
 rררמ .עמי'עחרר

גזנוח'וכרימוכ'
ןממו .כגו::מ'ומ

סוממר'ומממוומ'ו
 Iמו'מר Cכ Cו Dגfוו

גס'כ:ויגקממ'ר
כ'ס Cיס ?'סב : Cע'

!::גחמןיזועג י::".:יקנ
fור •טברמ ר:!וfר', 
 ·ברמ :t::tגזנן ר::ו"
רס'fו·יר..טגונמק
נחור:ו.כמרג'סכמכ
 Iו Cכומ,כסמ::ר(ו::וו
כיו~'כ . C 'ער Cמו

חסכוכמכמו::רמכrו
(טעסמוכסויעכ

מממררט" \I(ע
מfורוfומ'ן Sסומטר'

וסכס .וגו')ר'ס Sמ
fו'ו .ס rסנחקוס
כמן::מעוrנ.(םכ'מקו'
 ·(כורעככ'וכ"כו
מח ' :t'כממרככר

עכס'ומטרסרגר'ס
 •וכ'ס cסרfוככווחמ

פודףשנתתשיעיפרקעי,יכארכי
טסיגעי;קוני .וגו'כחרטטטי[ששי :מרירק .ננירין :::יס Iענ

כיבי Cרכסנ"fכךכריסכfכוה(טטינמימרכיגfכך~גמכמfכ'קככמ
מססס I ~ימוסנ'גנר~מכ~ידמייריכככימרfכיגמרכעוכרנרייזומ

 :ננ']טקגכיךנריסג Iגזוכר'מססוינררע"ג::ידנריסכמומומרכר
כסנתכחדוררמטמע •כרכנוקשיא

חכיכר'חסיי-י .:לחנייתורחח Iחיקכעכאגדהאדםשללנושמושכיז Mדנריםמשה
:יומכוחרט"טסייי-מכrככייתוססיו:יוpויל

ככייסכככנכס(fכף .למסעו :כסכמ ' Cסנדכתשכרהתמןפירשהתנחדאמריואיכא
 :"רפיריסכסגכיסיכיכ"רכרסכfויאדםשלדעתושמשיביזדבריםמשהוישב

טכמית Sנמירכממזומרכ •יקמיפ?גידבר~םמשהו~גדדכתיבעובשהפירשולבסוף
::יחרחמיוע~טרו Sכסfככמר~ סי::~םגמוכרנחודש.ששיששית"ש •בנג~ירןלאדםשקשין
::ימחרוכיתכרגיומרגחיג{ממרגיוסגוחיאיוסירןנמיחאירננןמשיאנשנתששי

I :, גמסינדקסויס-נתייסמתטוכיי •יS וj 
רכינכfכרכ~יי PSכ~רכרוrיר\רסט"ככאחארננ]לחבייתןעאמרנשםרבאלמאיששי
י"םטפ:זוקכיטסטסיסוי~כככר~רגתיכדרמהבשבתמיפלגיוקאלמסעזארמיעקבבר

כסגכו Cג~נגו .מיפקירכמאתחימיורבואמראלהיךהןצוךכאשרה)(רבר'סדכתיב
כיכו::ירי r::יויכמכסכמנסעיס Iמרפידאשנתסנרמרברטהצוךבכאשרא"ריהודה

מסמע •לערב :fכמ~ממנפיסייחרי ~לי
 •טכתמרחיירירחfכריש :~גfכ{עיגןאתחומסנרומרפקודאאאתחוימןפקודא

ירזומם Iיי;עיכססיממכמגיסוס~רי :איפקודבמי
רfכסין .גכטרימ:עשרכטכתכזורדסיוןממצריםישראליצאושבוביסזשמעתאשםנד

סמ' .בכיכסככריfכמ:ראשוןדכריסני'יצאוובט"ופסחיהםשחטוד l/בי
כסקרכמ .ככסימ,ס:ראשון:יי::יכטכמלסומבערבאלאס"דלערבבכורותל-וולערב

'" 1 I גסI מI נכין..נ~ראשו! :~גיתכחגיגתס• 
ועגורזוס~וככומיסנן Iטמ:ייוסחווזוחיחנשנתחפשההיוםואותונכורותמהושווא

 :ככטיומ:ין~עגסיייבכריגגיוגfכ::ייודאיירירחאירשנשנתחמשהנניסומרחמיסרמוריעיוגו'ג:ימניייסגfכנר~חוגזפ'
רfכסיןקשיאבשבתחדדסיוזירחאוריששבתאגוגי'יגססגו'ית S "טכעכטןמיזוי

ויהים)(שסרתת"ש )* •עברוהfו)עבורישתאדההואאייררבבזלך.אמרילרבבזי l/:ננפירשגי'טגרן"זוןמיזגויייריעין
נטלהיוםראותותבאהמשכזהוקםלחדשבאחדהשביתבשבההראשו!בחדשנרנריתג'ייסק I/ו'יגווכגרהכיfגס l/כד

לחתrכומיומו'כ :~כטתכrכיריסיעי'גי'.  •כחונה.ארשוןלנשיאיםראשוו •נראשיתלמעהשראשוןעטרותעשרגמוכדקרקס Iסימ~ •גי'קפור Iמגמי
ראשוןננמ'.:וג"ע" )*::יכגית]:יגחי'~יס'גרגריכסמבגתיוגכו'

כי"ררסfכין~יוי~ממכסי~סטסיrכטיןבככק~יתטיכי~סט'יייכע"fכ ~ Iסינכ..ררט~כומכ l/מסי'מ"זוגטירמכככמיספיתגי'.גכיין'ייסכמ Cכ ,~::יייסיאותי
מטfכריומרככבכיקרfכסגנירימי Sכתקכ"ס"פכיגי'נטריתי Sכתקכפסrר'~ןגטכקזויסר\ספיתסגתכוככסגפיכ"fכ"ר~יקךוקיrרfכרגכו'טגוןרכר
ינסגירומרוס Sככסכ (~'~כוfיכן Iוכוכי Sעי~ומכומ I~מכגניגנוררfכט~ימטכ~גי",כ~גייכ~fוככריס S "גניריסי~רונכ::יססגייוכfכבכרייןט'ירי~גכס
 Iכזומ tiד::יגי'ס\י Iמגימכ Sמו::יכגיגוןק~ותסיגי::יסי::ייי::ינגירותטכימכ::יי'יוכו rוכט::יומעכסט~יספסזוי~ןגסנקזויטפי~כנירימי 5כתקכגןיעכ

ממחיוס Iנגוגחמרווrכ Iפרטדח' Iק' rI~גרפרקנמfכמר:י r ~מנכfכר{רקיקיס .גר'ייסחותונטכ,עטררתעשר :רק"כמחרכרגרגתגוינימ:יררסיס
ין tiיח::יגמחטיגרנח כf~יוכי::יו{כויסרfכסון::יגfוג Iחט כf{וגןרס Iגגורגחמרו:ימסרםחיכייןסזווייונחיסורטוכfכיונטי{וחרמסון::יגמכוכיג Iחטכח

ימממ,ימ tiכרמ ~ Cכמבכרמםי(רזוטיכגמיכחרטיסורמסי(כחירםרמטיוכחרזוימסיככrלמזלמ,קס~נסכעכירסרfכטוןככככר:יוימטוסגרומכ~רכקת
נtתזייסרfכטיןגמי'כrירנfכרמו'גקט~fכנכסגן OOק::י"תכיט~כrירקמ,דמקרמ ~ Iכי Sמיריסתיספית~מסגןכ~קככמון cרמגמיrכטיגכמ

נ"סיתכרוכו::יכfכ"רדרfכטין ט""גכ"פייכוfכרסיfכ .קרמ 'כf""ניסדוכפיקבכטרימ,וד~כךרנומי'י 'כf"קטסיכגככסרfכטוונזוירטכקרמגר Iטסי
נדיכגמו'טמ~כ'כמגככספrכימס~רמטיויfכפסרמחרייטגיריטמטיסרמטוןייטמער~'יימס Iרכרכטfורסכממררמטין,כטוןfכיוכרfכטיןfככיטכנכfכרג"י
מכ::ייסמ'ןומככנכרימחרווומנירמטוןמכיגמ"טכיימחרווטגןימיורמטוו'יימכ"סיזונרוכי~כממררfוסווfככנ~רמטו(מו~מrכרוןייגי!רנכיךיסיס
מדורירסכחמררגגיבמררטחמריגן rיער"רfכחוווסגןס Iמנ::ין Iחימכנעריחfכריווחנירמסיומכיגייחfכרוגיסטכייסנ::יסטיסס Iרמםונגטמוכמר"כ
חגרו Iטכטרמםוווו cרחכוכקיסחחדגחמר Jוכג::יסגייזוכ I::יחחטגןיגייסממר 'י:: י::י~כגיימ::ירfכטווטגירסנוסגןן Iוחfכחרם::יןכ'יררותרמטוןיוסיכמ
מט'ןכק::יממכ'יגןייקכ"~כ'יספרבכמזגמ~מט'וםכיטורטכירחטוןיוסד'יג"גרנ::יגוכררםר"גמנעכי(גויגי rרע"כיסגיסמיומחריזויעכמרר::י~יfו ~"כ

כ"גמכ'יו'כ"כטיןדכפיכ l/ררט'בכטרומיןתגייוסכמומיגכר'סכרfכמי,מ,יבכיגסגנריחה'ירfוטיןכייס"ייקריכיי'יוסכממר
כ"קומירfכםוןכגזויכ ~ I~קכוכ'יןפרעfכככנוטכיוחיןרfוסוןם'ירfכמחדותגכככ-יוריתמחרגמכמככיטניטוטגיגככוןרמטיוסגכוכסכנרימתכככו

גסורותחrכרגטיןטסטככמכמכמטסכגזויכרמווס~וסככככסגכונסגכריממרמסיןיייתיגתיכגמינוגכיכסכנרימתרfוטיןיוסכ"ג'יי'י C ןג::: OOנ~קככת
עככ::יוררrכעוכרותעטרכי ~'י'ם::ירמסוןכיסגגתכ"מםגו::יקמתייסטכויסמרחיעכקממרייס-חמגיטניו Iיחמחרממסם~ומטגירמסיוגכג

rכחכ~וחטיגכוםגןו Iוחרמסווט~וח ו;r iע{וכרריסייס:וגחרחסיברlitכוועםר::י:יג::יווגכוו A1Iיכגתר.ערתנוכורfכחרוחס::יסריח Iספבגטרוכרותיי
מפורט .כנסימ,סוראושו :טגןכוסמיוטכורחטוןבגככ"ורותכרחסית ~ t:iכמעסנמוכרfכחרכמקוסוחסוןגחוגחוכרטע"גגוכ"סת. Iגרמםכמגגס~
גייסח'דגסימיר"כסוט~כככסגתגרמוכריכןגי'סיסגככ"יס ;rס Cטקידסככחטון'עיני::יסגתכירכ'מט~גו'ייכ 6ינו'נייסמזורמ Iגסרכ::יכוכררס

קידפכנסריונכמ~רן ;c "",נ'יוכייזוודגככירמוט'יי-י .כ?'יגר~וראישוןינכfכר :כיםכיםtוין~קכ"סטכט"ייייזוררס Iטק ;Cע"יר"םfייןסי::י Iט::יימ
ייסףעץ

מרגכתן!<ירסכמסחפיכו'יקג"'יכ'יסחמרטגו '''טרכייגחמו .חיחימיניכיןניממרחיו'י'גןסמטסמןנפריטכיממרתיפ'יfוכפסגסעכיתוגסרר '''טר
ר 5מנוחמרחיגכמךיגכמידפסיחתסנוטממרחיס Iיכוfווסרסייחי"גנוכ,מירס .ע"כעמךיגכ<ווךפסומחסס,כמסכיככםכטוגיכססממירכוגיסכ'
 :מו 5מעספירסכפיינמ '~~י'גירחי Iנכיכן'י 5ריסמרסטגדרןסממרומכמ'י Iמידגכוומסרןמריסנס'יחקס'י
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יוסףידלחא Iמהרש/פחפזרףשבתתשיעיפרקעקיבארבירש/י

טfנחרגגסכוכרקרגןיטיינו ..נבכנורטראשוו :טכויסמגנכרטיי"קרסיסחרונכמtגכקרנוכחופfנרחנכייי!כגורענורחכסדר •כעוניטראשון
סמיןfכסנכימי iסמrוכנכנורממןגמיסיtגרמכגכנוסיסממשוגוןננקרוגי'נrו rסוכנככוממגכסןוכגפכימסמ 5ומ .מםלירידת :כסםגס

 :גגוכסמrורוגורמנכסוגסנגגגיrכ fjמtגסוח .•חסגיריימראשון :כוסכי :וכקוסנגכנחגכי!טיונכגםיוונכרס 5נמrו' .יס fjקי:לאכילתט)קרח(ו
נטגינטנירנקמו Sעfכסוכנויקיססיטטר •קרטיסכחגינחראשוןוחמרמככ~כחכוסוטככחיגיגי;יכטססרחטסכינטכיטרמכ •לשבוו

 __יכככעכסגככfנ Iרככעיןג Nכככ Iס.מכסיומכרגחככרןכווטרמסכמiCסממרער
נכfכר I :כככטטטבי Iכfניו Iכקרוטס.ראשווהאשלירידתוז tרא~ •לעכורהראשו! :וגו/יריימממיטןייטמכרכמיכגסכיס

יטרחככככסיטיוכיטרfנככסכוןראשוו.ראשו!שכינהלשכוןוז Iראש _מודשיםלאכילתסטוfנכמסרווכעכטו .חבטוכלאיוסר
סמיןרכוכנככטרונוכותגככעסמrכרעסללפמrכוחגגרגמיגערוכג ooכפחrוירח
וראשוויני/:ונכוכימניונפכיניגוכ//ססני •חכומתאיסורו'אשוו-ישראאתלכרך.סנססמחדהאי :ינ..יחוגח iוכונכמס;
טכוגערגרטומט rס .יסרחגמחכנרןשתארהאיוניסוירחאלחושים_ודמרי'~ראשוויוכיס,דן :טוכטכןטוקסיממס Sכ'בטן

כרגומכנטככוטכיטמיןכמחרומואאוריםרתניאכשכאד/דאשתקדח)כשכאחדנמחרכסריןסחרטיסככי\כעכטממ::י
 :ככעסכעכיןטככגי"כוכוכ"סיחגרןה Iרביואויזלעצרתעצרתבי!איזאורמיםמחיכחכיןינכיסר/סייזרסר]ר mוכככמ
ככקוססיסיס .כככוחכמיסויוראשוושנההיתהואםבלבוימי!:ארבעהאלאלר//חזררפיטוככיןמחרחטנסכחזריכחטכס

יגמיםמרנוכר\סט/כעגייחמיוחרככסיוכיססכ//יגסירו[כגנס](סטנט)
סננכירורמטוומחרימגככנכורסוסומשבתאמעליראייררחארישה//ל-ח/מעוכרתסנטטימסואם :ינכיסנכרןחיזסנועיס
סטימ ,כrויטיסוראשון :כוסכיסמ,וביויוסילרןביזקשיא _שבת~~וסיוזירחאורישנכנריכןי);"יריסנןיקסנר •טןנכנכוכרמ

וטסימגסיסנוכעטומנכיוחיחורטלרבנו ]א//עפחנדףעבודחסריוו/יוסילרןלרבנז- /ו:כקוכיטחחריוסיחויופסrוחסרין
וככטססומכוח rטוכרמסכחככטכמחרניסועולםבסדרדתניאש'/ת[עבווחסריסח/פסחניוכןמכמטיווכמ .עכורחסרין
זרויטכןמיוס IJקסככ Iמ/כט//רט Iכווכ/וכיחגפכחמבט/קי Pרמ,טנטכךכפסח

ר//מוכןרמטווגקרמכפיגךט rמנרוכשחטועשרבארבעהיייס Iמסצישראליצאושבווחיווכעכריוחיורחנכרירמחריס ~כ
סכמוכררמסווסגקרמס IIסקבגגיגוכחיהע//שחיוםואותוויצאועשרבמחשחפסחיחומrורכעוגסמגמגכורוrוורטסוסמםזוריו
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סינכרי Sננכרגמפוורקיfכטכככיממיככס'וגוןחיערכעציכתפוחכ)(שח'שכיססר.ון;בכטומוכוכגיס;סיומרור '(')ועסכמורכ
יטר"'גוכטכוכמרוfכנרכסמיבגכ)(רגfכוכרתפוחאמחלךלומרלתפוחישראלנמשלולמחובוןוסגנכסוסיסימן '~/ט Iגוכטכטוכיסנסרחוכחרן
רורי'ןגרמנכר 6סקב"חכמ]כחפוורשללליסי,ריו Sינןטססכוזכ I"סנטגןרסייגומרוסכח jעכממ)'(ו

ךוריrכקרמטפינמזכויייס"נ::יככיסביןחנעחקדימוישראאףיועקודםפריוזחמכוגיססס tiג~כמגיססככורנכממrררכססחכק I')כIכמסגי
 :ו)(טירגמפוrכיסמפימעייודקאלרכאדחזייחצדוקיהחוא •לנשמעגמפוזכוק"כ:דכתיבםינכנכ::יקורסכנכםוח ~:וח~ D ',כו;::ו::

גןסינכרי Sבגכגחפוזכרקרמסיפמ •וניןיח jוויתרfבו .גסס
רקיfכיfכפ j,;'I (יקרסגסררט;פיפטלקנסוירקסוגןסטיריסכטירכסזגרי iרוכו,ןטסיכופיטי lt:כח;זכפיrכגככט;סקכ/סועסגיןו;פיונוןרוריחןיפוככגכועווק)'( • 40ממ 1מ 11מממ .1 / 1 .1 .1 .1וווזזסכוי .יות :t::וווע
מפוחוכסנוכווכרוקמוכרוכככיססנכוכריגיןיטרfככגןסינכרי Sכבכגמפוורקמיטפירונכג:רכוככיסיבג.וכריכיןיטרמכרסייגוסכגומניןרנכימיכןרגמיכרכנכיכ • ס(')כ'רגיס Sכ I')כIמ
ףהרי//כ Iיעז:כעייןכחומ)'( 1סכ' עיררוו::גכימסירt::כח

,ר~סיכרווז::ו .קע::ו :Iגריחמרכחחכ::ופמרמזס P ::וווגנ ::rווקעס :Iווורגמיגו::קעססחרןנטגנתמנמענ::וווקעריביסנססירעוגס ('),מ חו(')ווסמקוכריגיססרג)'(כמעכ)'(יסיכ חנ:::סעיון. pנחכס t!ח
חזסממתגיסנסחרזנככויגכינכ :tכ::ווחכסיסכווו::וכפגקיסדגמינ(וססמוונכמוגזיריס j '(ססחיןסו::רחדמכחגיסןכעסיח :tנמרסנכ"; •זסרזכנכיביכ)'(מי :עחסחתוב :tוס::ותיר::ו
ר~ ;tניככע'ז ס'נק<::כח :tגחכ::<יס ':1(מו::פקוסזגמןקעכ :t(ומרו::::<גייכס .יגוןמיררחכמורנו::סידfבנ:ר'כןע'רס ('כיעירווככססיר j 'כעקרמע :tוכס Cכע'ו::רfבכוג~fכמרייסגיי(ותססירית

מעי;fכנ :1 'חמרו :tוכגגיס)'(גניגדיקערובמגכיעס :tונסוכמור)'(םקייוווחרןנככויגכיגנ :tככווומנכו::ססחזסמחכעכיגנ'יכמכעוריורע::<חרס~כר S 'גיסס" <::::ועווכיזיםווכיfובךינכג(ר fcב::ופכיוו"ת
!) j ווווסj יווזמת .וסS וו'כככככחרסריכסוסחיחS נכוכנכיסוו)'(גנונריעריס)'(קגיסוסניח .כנכומנניוסוחסמורסכיגדחווריכןנתור)'(יגנסוקינכבסווככירS מורןחדסמממגי .מסr ו::סנככ:יכמרוזס

חכיססו::קייסעכוכנכיי (')ךו(')נוו jעסוח cנח~ספיגויחנורסגווכסחיסfכנר)'(סעכממכס :t עמ(')ככסי()'(ייו::fויורמ ::r (')וו,מגימכ, (')::וכנמנ,ךיו::ווניחוגרוכמנווודממריכןכגןסיר sנ'וסוח .'ב :tכסרו(יס
::ססממומסחרימוגס Cנוו~ח:::סורסעכמרךוחרסחנומסו rוסינכוגחנרIכ)'Iנכנווכחסחור)'(כנס (') 1 (')נוע :tוכס Cכנכfומרו :t (')כנ :tנרחכ C 'גססגגןמוע cכוסרר C'1עויי :Iנריכגיעיקרוסענככופכסמכק

ו)'(עיזווסזו:::גרכסמחנררממומ::חרימו::רח( Iעכממומו:סנככו Cוחמו::ורווו:: Iוייכי((עס::יח Cכר'חנורורקמחכ::ינווע cכ:וין Iר j:ריוכחמכגס רי(')('ו(עקר::יקנ)ר"עסו::כס חו(')::ו .(טנופ :111 (
 :ומרבוסמנככנסו::קעסחרוומןונחומוסמורס גמר:;:' ומ"ק::!גזומע Cככ י:: Cכערחכ C ':::סקוימו (')ע :tככעיכחמרו e (')rוימ C (')נוכמגיגנוו(ו::נועוסיר .וססג(כרסן:..:וגכ

וכיסכ::<קכיסוורכרו::::<גמיג::<תיספיתיסקו::ו .וגו'"יער , jכעומ Pגתזגחיכמאיס Cסוונכמגנ,תרקכיווור ('),(')נ::מיגנ)'(ייכ :tעווקדימיןסיוגfוחסגי ן'פ(')גמריסכנן (') :tכעמס:::ועי,
::חמרממfבנרכ'ס Cסיקוו"נדקרקכ'ינעד .ימ'ס pגמfופןירימפסיקנימרכוחכנסיחחמררכרו::כסכ lגיוחןכגחררקזיגיסכ'וכחוועו::סכיריווניחכווודכיוכס Sרככווt:!כקודס
כתפומנידסינדמיועת:;מיו::ססדודי l 'גתפימ :t 'ווו::דקדקיכרחס .יגי'גמפימוו'ר :גמריס Iכככזינגררנריסנ''ן Cעיכסוויע::< cכנכו::"סו::::<קדיוויעגו::'יייחרו::"גיסfבכחכו
 ' Sכעומ pכמווגננסו::נריס Cכנככמימנ::<יסיגז(רfומרועודדוריכןומ pכממfו'זודי jגגס::<וכיכסכייכ .'ו::רחככןכעכ'ןקידסספריוו::<חפומסיערכעכיכתפוחווכר 'כחורסח :tכקדי

כותפרמכוירווסנכןיערורק i1 :!כמיוסרינfומחככ ' jגננ:ססמקרסמ,נכיסס :t"ינכרגננסמביכיסעניסחיןחסמיככומכו::חרגינכמו::כדוווססווו::נכיזסנררר <:: :tככעחנקחמכו "
t: ", ר(')ימבזנכחכפרימכקחכ .נכיPמנע'כסחרסמעגג רי(')כיס:::גמומותומסענכיסכרנריסווםכי יt: קוומגמ .מחר ·גרו(כונוררימ' (ח(')גןממכנעכיגיןומC כפרחסו::ר ('),(')ח(ויומC ו::חי(ו

 1:ופר Iכ ' jעעכנמ Cמוספמומ pכמ ::ו':::גו::סרחכ C 'ו::גנמן Cגחנחכpכנסימרנרו:גיומע cנ(ס :I(עpכרינוו :tכו::ע:גרחכ :t '(מסנוגוכעכיוקורסנוכ.מממופמחנכמ:ותקייסוסח:ג :t:ג(ע
 (')מכ (') Cיקגיוח ס(')'(עו::נובכי :::יו 1 (')נררחי ס(')ס סי(ג(')ניןכ'סקכ (')ורווייג(' C מ(')רומ'ן'יו :Iנרפעכ (')ו jמ
)'(מורככקננרכונfומווומםכיעבויסנ :tריס :tו::סססנ(יס jעו::גמחוספחכ, :t 'ו rוננמיכ)'(מגנ cככ ('):::עכ'ו::רfככז:גקוימו Iגכעכיוקודס:::פריוכפ'וחירןכמפומ (חר:!'כו Cכנו:::וויכ"כסכינו jמ

ו::כמ 'Pו::חעכקסזיוווגו::עסמחידיינ .וגו'נכו::וועס :Iכע'ו::רמכו::כקדימובשעה :סק:סמככקכסמן :tכפרוtב 'מ"ככ!:וועס :tכעכקרימורחכ :tוי בtעימ:::(')כfכמרחפיכו :t יח(').גכזוכ:וקjוכ
קיכסרטןו" :t(נכ::ויווומויגיסגיככתריסכ::<תעעררחויסtביונחס Cוכנככז::מגנחוווריססיוחס :tויינ .ייס :tגכ:יגכגדומחרמיגנtב :ttבגכנר Iחגמריסכג'רחייססיויקריווונכ'וןגנככעס יPרג(')
עכמנכנסמ Cמוס ס<::כ :tויככסכחרווו t: 'Pנעערוססוונחגיסחזמוע :tנזנרו ' :Iעוכמגניריםססנוונfוגיסכחזווי :tככםמעס :tכגנגז:::זקרי",חגנחנסיססכןכקי(ו::ווועכחמרכז::מגניחמיג .כסג(
עערתמ'נינחבג"ס t נג<::עכועערסכחרעודנססוחיןייס tסגנמנרוסנכבנבוונכו::סכוו::חעחוfומ"כמגנו :t ::ווויגנס :tסנכ~וגסמעו :t 'נח :tגניפחףית :tננכסככיווו :I (')"~כנ(')מניכ::ויחיזיבסמ~ר

חג(סמכfכגירנוfכג'קיררו :tו tררונמוכ' .מיעס :tlבגמרמססנפרוקחמריסמנח,'ססיכרוכנגןיררוכחרגננו"יון I')כIמנכורירtב I')כIסכמנמכיסחיןמגנו :f' tכסמיע)'( :tסגנ :tככויווfכמכו
 • :ווכןעריסחמ'!:רחכככיוימכככומזכתינגכנרעיוכסיגיעו
יופףעץיופ:וענף סנ(')מtנור)'(חיסורי

ספריססיכססיס::יrכורסמקנ~'סיסרמ~~ס~סס~מרוגןספר'ססןכססיס(נוו::~ויםרח(נחקרמנסחיוכfכמו~ןו t ק(')ו .וכןכמפומ ~מי:::'כו c(מלםחנחנכי מס(')מעע 'ו:
fוכפ!:נספרוגני' .:גכניסניןרוךיגןגרמס"סכוfכנרון :::ור(')קחכח~מפומנעירחןסיררויסע~'ן
יתורזו~וכפירוסכרfוםיתפרם~ריסנתכחוממכודמפורם 1 "מתק"מ'סזוס :t 'יתוסווםיניכויבוסו tCברחכ :tו::יממרגי .יח :tקוחיכובווfות :tוויכוומרןמ)'(ייס)'(חממוכן)'(וfו .וג'
 :/ס Iעסםםייוסדן/~ fJע"ב'דףע"וכנכ~גתתו~'ם~קםומ~ .סמפומ j(עכ''סס Cכמעיווחךמיסכמסכיסו::יו::רחכווחווח חו<::ירחי::<תפימגזוויון)'(תמתוכיסמו jכו"ס

 • Iמ~מ '''עוכמ ~Jוסקכ II /ע I;:סת~'~עת'ד~כנמו~~ד:ייירכ . '" ' 1;:יפדיליבזזסגעtבעונמותחככירחוחנחימיסכיחגו .יתגרןכפכ'ווותרחיסו::מכחכוגודרריעיזס.,'כיוכנככ
ס 1עווסממזומו .סוםיעספכיוומ~מןנססםכממר rעס"במו~וזוו Iסס:ומיומ p(מויס Sכרגמעו::יססרחכ c 'נו :Iכוויעכיןדגרגחיזסחכ tנגן .וומו::יעור :tוכססזרגסגןרחנ C 'ק)'(דיווו :Iג גן 1 ~ר~ססנכ~יסיסגתריס::יסגי ,,"סוקוסמימי ~/רןסמנכו~ססממס : J ~ <:: 1זמיו ..יתיבוסו :t (')זסירי Jע רן:t,בסר tח~כחכיס l J 'גנכ~מ"ומ' .>. S 1"ככ::<כוכס <;זענור

וזוירזפסיס Iרג~וימס::רעו~סמוקוקיסגו/.ו::ר Iרננגי ר::~כםי :יסיסרמססנכיסמנכו~ססממ::רוו::רור~ססעייסיסנכו~ס::וגזכריסוסמחזוסוגכוסכסגעממן~יס tמסס
נמסגתגחונווחסןונכוססוס Sמ:יוסכסמנכנ::רקוסמכ~וס Sמסמי"סוסכנכססכסקוסמיפגממויגסמנכגעסססקרימוחכין/מ Iכומסוסי Hזןrככמיסfוורנספר.נ'קח'י j 'מtנור;ו
וכפןסגר~יכן~כסמע~::רקדיסכסססי::רוכפיומררנסכעססס::רקו'מויסרמ~ספירענרו ו~~ I/I~פ .נור (j ~ומס'זווחקפורו S 'וס Sמסגרנרעויףונכ;ססוס Sמ/ו Iנככנכיס ~~כ~מ ~מ~~

 f'ilנמססס"ר 5 'כעקרסונרותנכסרחיסרמכגססמעוIנסוfנמרינ( .עויףונכוססוס S "מ,ןוומ·/ר Iס Sי~ססומ,ןכ::רמ~מג'ס ~כ~fנוסננכ'ויtנן.ומת." י;;:' .'מ~ Cוו
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טושר,'~פהרףשנת~~יעיתפרקעקיבארנירש~

 ~י~ .גסוכייזוקאיריו:געות 5ח •רירי~אצבעתא :כעכיוקורספייותיו
דקדמירת :גוכ~י •פזיזמעמא :טיימוכותןוככיןוחיוגכינכיווכזנעכן
מוגכווחס ו:: tiק::ויח j::ויממוח::ווכנכחס titiקורס •כמורנייגופוינכיוכ
נחוסנכוגוסח::ו~ככי~וגיחfו, tiגרפנינן :כקייוכ::ונכ~יגסקג~חסגסכנכווכך

נככיווסוכגנווכמ::וג::ויס ti::ונכו Jגריככ
ti כיכייעסכגוכמti כ~יכעוכ,גגוככמ: 

~יfכמזכתקכגתס tiכקככ~ •בתחהל
 : tiיתיס tiקייוכתס tiכוגכפוףגיכס sמ

ופ::ו 5זכ ,עלובה :קרכמכי ,לנבתבי
מוכיי'ויג.י ]מיו::[פמ 5דרנfו tiכ'רנכו~כנח
 jכחומונה :]ח~"pןי[פיקנייע!כמכסח
ד tiסכסיכיlכוכךו tiגרrונ ti.גיחדפת::ו
עזג •בתז :גזכופתו .במטיבו :~עככ
זכגיגותfכועדייז :כחזכייס~וגייזכו
וכספיי"'קיח tiחע"פ .רכתיגנכן~ימ

נוכמ"ו i(כון] tiכ[ככו ר::וr~כנוכתיוכ
::וסייח:הנעלניםגמיכמרנמין)חכ::ו tiככ

פ::ו 5כחועכיססנמ,סעונכיס,fוחייסוfויי!
 •וכמ::וכתעושים :מrגייסענס::רונמ

עכיכ~סככיפויין,ושמחים :י"'י\ס
תוספות

גח:רסייזו,[כ"יכ]וכח 1ג:כדכתיב
חנחוכנוכ::רון tiגנגיוגכגו ר::יר::

ייחועזנ]נ"מעינ[ונמגמננמ[גנדמי]
ון tiננחןגח~מנמ::יסריחנכפוכככרסו::י

 :rוכיכוrו

r ~ י"'עוכרוכ~ווכ'פייוti ~ רוכיע::רכפיי::itמסעכיכעכיןוti כוכ"עיקיסC 
פים"יעיין •ובו'ייס ti 'תומת :וק"ג ~ ti~וכעחכחעיקי i::רrוגנכווגמ

חדותנמ]וככייעין;ערסד::דגחמדחומד;יגין J;ינ ו:: 5ידרfכס ti Jנרר i'ככ'ועי";
וח tiכנכנכ~ייס..קםסגינסר ti' Jכרי j ~'~יס 5יו tiיטריסוחמתוסייני

ס;ף jומפ::רוכיס ,-tiימן~סיינכסתנחס
י tiיומ,וכסכוףין iכיכןכונריסכרעייהתותיריריהא tאצבערויתבאבשמעתא

 :וק"כ~ופותזכיןוכח Pכיר~גfכרס tiי"לי )~יי
כחיס tiי tiגפיוכ'.וכעיגיןכfכן[בתחלהארמאהאצבעתמבעזוקאבהוץמבקא

ו::דכןגכיח tiסרחי::ומןוכ IIר::ררחיוחכןלאורניה)רמיתו(פומא iר'[פזיזא](פחוזא)עמא
גמןפממיככיניס 'כד::ו::דןימ ti::דrגורמ,::וקייטיתובפחזותייכואכוזילאודנייכו]נפופייכו
עמיככס Jככס Iט::ד Iככגחנממי tiואיקבריתופציתואירפשפ~לכואיבעיברישא

יח tiענחונכךיי!וכגכ tiכו י:: tiכעחוכיח tiבשלמותאע"נ]רסגיב~[שםם jאנא"ללאמבליתולא
I • I ויןfכיקכחןוfti I רככיתכימי~יד...מ::it

עוכיםגסגגן ~י~'ותעםיס iIIיק tiו,כהנך •תנחם~ריס tיתותמ )'אמשי,(בזתכיב
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כפיייכרן~יבגי::יכיכנכיrוכימז Sרrוקל 1ל כירי mומכימחרייכ::ונמטמסגככעתטוכהשמואאוסהכיאלאאנאעיןצרתימאדלאךמשדרנאשדוריליה
tגירר::ו.::ורוור::וימוררריו:בתתורiרוגירת :שנעולםקילוריזמנלערנית[נםחיז]ורגליםידיםורחיצתשוריתצונזטיפת
ומקפדת.כגעיגתוגעי~'י:גפכייס j:ייכגג.שרחיתצונזיטפתטונהיהודה fרמשום[מונא](הונא)רנאמרהכינמיתניא

פעמיס fכיפ::ופוומיס tiי tiנכךיפ::וגוכעגולעיז"ידאווסהיההוא •שכעולםקילוריןמכלערניתורגליסיידסורחיצת
עיכיו)[גגכיכיי]:יריו:פןך·זכסכיiיוכ(כ'ןבככתiכצץלחסודהג)ידת""צץלאזזידתiכצץלפהידת""צץלוחטםידבת""צץ

'" 1 • '" 1 • 1 I • • /( 1'" I 1 • יסעבירiכ •מכן~כfי::ס r כגכיכיייק::י: 
כנחיחריי::יכרכעז •ייrררמ~נחוטרא.ידתקצץלגיניתא]עקטנדףיד •תקצץטכעתלפייד •תקצץלאמהיד

מטגין:מיסת::ו titi.גמילנילויא :עכףזוהיאזוריזכתאורמנתז] 'ר[ )ג"ר(.תניאפוליפוסעמלהמרטשת.ידסממא.יד
 •רסיגרמג~יגי.יירריו:כוסאתאמשא nאתופוסקמלךכתמענירנפוך 1יותא"ר •פעמים fגידיוישרותץעדומקפדת

סיעמרר .fכfככפקמרקיימיעד :ו:ר Pוכ :בעפעפיםשערומרנההדמעה
If יI וי::ייממכקפמחזקממר::יבככייrכוניגיבכי~
 :כח:)רףג l/(כ~rויסקrו rגחכדממריכןיחטראזומטיראמאאחומטראכוכרואהמא •אכונרראה _ננושותיועשם

::יrכוגי:וגרפתיה.iיוגיח.~,ק~ושנראכליל~חמשאליתילאואילגילויאלהעכדילמאייחידאה
~כיגחfכואותנה :זנ 5קןככו ti'5מגחגיסונישתיאאנפקאדקיימאעדהדדיכהדיונישלוקינד\דשינראנוסתאוחמשא
מיכי::ו.:ונפקיגו::ווגמעגי::ונ tiי i:!בנויi:י.נוסחאוחדנלילאחדגנראלהרן,אליהענדא~מ.ינראחדנוידרנאימיה

 ~~י~~ n;ל ~~~~.:מ~~~ נ~ר~~ :כf;~~נגוויהלבינתאואותניתיהוגרפתיהתנוראושגראואישקיתיהשלקהדשינרא
כיוליתנח :חקקכrכירכיחקוקכנוי~כרהונארכחיררתיסעיזאדחלכארניעתאארזכאויארכירקאכהוצאונפק

'יtבrכיrכבחכיסע"במ,יחי •רכיימנכיככיסילליכיולותכהדוכשאולימלייהולחייקיהחליתאתארוגאלייתיארטיהודה
 •יוס Iמנבי :גרגט::יממיובכ tiיחכ tiרנרזינאיוםראבעיםבנירגליםמיארמנחינארביוליכליהדנורא

כןמיכוקג tiמ l/ג .יוס Iמעגי::וסעברו i:!שפים I'"לאעוילוריבעאלגילויארינעאפלגאיעiכרנארניעאחלזיבורא
• ' I • ~ --מI כברזינא :יוסfכקטן.גוסכזינורfiמ

גוג:גונ:רבעא.י S.ורגגיגוימלינעמפלנאעקרנ:ו 5עק i:!גמיגוגגעקרנfכ.רביlכימומiררפfכ:רביעתארlכ'י 5כiרו tiכ tiגמיומיו i:!רגגיסמימוfכמוברזיגמוסמו
הכותב

והואהריוהואממשלאכלורזגור,רעלרקהתורהתכחכוועלאחוכרוחתהיי!סתירהשוםתהיהתורהשכרברי ' ItIרושאי!זאתמצוהפירושהתורהכונתלרעת
לוהשיביהושעורביבפיולאכלהשאסורהכיוונב'העורע'תכתכשיארט.עסהמאמרכונתע'י'עמודזהכ'כתקוושחשנתיומה •כומ'חשוכי,צ'ורחמנא

כליקייםצוארנוע'תלויקולרביראיכ'כונתויכלית Iאמתנצתחתשיכהסחםאומולאכ"תוסיהיההזהשהשואלהחלמןרמסררהודיענולחנםלאזההוא
שום'שהש;ושמצרונויראהואםכתורהכחוכהשהיאכמוכפשטההמצוההזהשואוהשעכו Iיהורכאאראכזהוכיוצאאחרמי(אואחרנוישארבמנרגו

יזמיוצונ'.'גיקימהעיל"יח iיעשאציכוזמרח'בואז'ממבהחיקיאיזהסחיוהמאמיכ'םוזבםפהשבעיבחזוהשכזפויםשאע"פובייחזסצרוקמח'מיריהיה
זהכיזעיחסכיסיאבי(המושכיהטעסעםשחסכיםבי(חמצזהכקייםש'עזיסכייוש'אמדחזשע Iוב'אמחישאזיבאיכ!מצזחיחיבקיזסשבכחבבתיוח

אוכשואםהשכ'עסחמציחחסכיםאיר'שוהרדדי'חידוידוזשלתוכשע"בוזה'ופסזקמאמיכיסאיבסחהסחחימיריסמבחרחאחואשרשוב'סיהזחעס
כ'חאכלולאמכוארחמצוה'שנכהלאכילחאיסזדלנוביןכישלבובברזןכמווכחץועכ"זחפייי!ולכחוכממשפשוטולקייסכטוכבווחהואעיבירבי!רטוטוכות

ומאריהושערכישהכיאנככרהמשלאלנוחשויאלקיימהחייביםואנחנובכלהיהושערכיוהוצורטמאהבהמהעורגכיעליכתכושלאינוסא'ןו,רע
ו Iלענאמנסאןוכו'ומלכוחרו.יגהשנחחייכוארםכנייכ'רומההרכרימהשככתכתורהמפסיקרא'הלוווהכיאתיח Iאמתשובהיוכ Iוהש
עורעליכתכושיאמוכורשתמצוהבתורהינואיומיוחדעורעלחפיו·ןכתיכתהפשטכפיהחודהפסוקייפרשלררכוה'ךתוסי \Iוהננמציאותהמאמ'ושהוא
הסוותמ(שוכ'רושו , Iכוכהןתורחחתיהימעןשאומררחכיותרוכסוקוקבכלהעליכתכואלמעתהאלאואמריהושעווביוהקהשתזררכןשאפשרמהככר
זהם IIיחקוכאיידטמאהכחמחממ'(ריאחמזחו jממיוט'היחממבז"כ Mו'ח~ירהוכסוקשוכיוווטכיז(כיחזקהקזשיאזאחח'אההראוחיכוכיוטופוחבכלותגני
יח Iכבאאסורחור,אבתננוהטחורהשהבחמחמקוחוטקיה ' (1ע'איויותוטאי!כוכיראשווחאכייהשחתויחרצובווכי,עסחןתוותחח'חיהווטעדכיידכריהוא

יעקבעיוו
נ cטוי mפק"גר Cנמוחו!:כיכוו II(כככמורסמ"רסכגןרכיסכ(פגרמקפמס'סקנ fiויוגרfו"ריכ!סנכנס:גככניס/:·מנכונרימIכור(כירקכמכנומוחריr.סו"ייכfויוחר

 :כיוקיכי"נ!:בכחוכס C <ו Sסמר!:כמכ"כריססיסקנ .
יופףעץ

כויוןכ::יירמוגמוז"גרבסמגיסובססרוגחבסטגרמספיוסיו tiסמטמוממירסכמינכרגיחגממיוורנגיסיויסורחיכור .ננכיכיוגחמ .כוכ!טיפתער
(גןfוספסי(ןכוח)ווי;סכמן וf(סכר(ניניחגטכונענריי)וספסומ(מומ·כוונפרט(רפומס '«גססורומייוכיכ{סיןפי' .קילירית :סעיכיסמח

כביביחסגכסוס tiומסחריח , Hכןכקווסטכובעווקמרי l\ומ I "וסטמ'סנןפירסכס(ין Iסמןכ .לגיגית :ועיס)ספרון(מוסיףעיכיסנחונימחוקכחסימחס
כגכסרעסרוח tiמסוספעמחס I(סקוגיומזיקוססכרג l/חחגססוחיןטגרכרמס '(יוז"{ , Htiרכוחג .סמריחכפי(תקווס(יבעי(מ .תקצץ :סגר
()ומסיו ;p"rסוגריכמיגפרטיסז l/ועפ .מוחוומזקתסכקכ Jורבבוףונמסגתקריגיייומגיממטוסמ{מ .(יסכקןכסחרית{עכיו{מוגממסויו
ו(ממסגנכיויווז"{טרכיססמוכספלקט l/סרמפסקיור 5נק'מתי 5מגוו .חקכז(טוחמגסוזנגימומטוססנכככמסמימטוסחקכזנסגו Iממרנכ"ניבדףגרס
טגחנכ"ינכנחיככסומזס .נכג"נחקכזיויוסייחזקייסבכוקרונמוססונפסמנימחוחךירבסנמסמססכנכחנפייוגוו.i.וגןגניכמיחכימז 5וחק
סרמ"סקי Pפקיכורכוכריסרניטוגמיןימטוסז 5תק{ממסו Iפ"וספורמימפ'גו {"וזו'עיף Pו'סימןכfנ"מסמחנרגחגכון .נכג"(תחחוכיוח{יוי

 .קרימסוסז Sחקינכסורומןכעככמנ{מוכממחיסמוח :C{סקומ,ןססכמתייגעו(מתמתנויות(יייסמכימתומפכיתמייסטגעתכפיימטמס(מיייוסגט(
סימןח"כמוגמ,חfנקרימטוסfויסורמ,ן tiו{מןכסמעןכרסמייריוסכמיי"{סגרכגיביתיננכ{מסןוכנכpיף(מוכרסמזיקסיומסמוס tiסקזסככנקוס

 :נמגינחיןמעסימןגגיככוקנסימןכרגוחע" .וכו'ם Iידרחיצתהבינהאמר

 .אדערפולס )כ •נ~לזאםאויגעןמ) •ןרגםומת ה--



ייסףיונא תוספותקיקטדףשכתעשר~·נעהפרקשרציםשמנהרש'~

מיממנינרוןכס:)רף(ככרגותגרממרינ!תרריןטגקמימגינרוווסתסנרי(כטטוכובכטכמיוכגנריכססטנטכקוכיס .ומירייקיומכננראבינרי!
זכוחזכיג.חזכיגוזכ:נוביכזכוגיסחסגוממסמומחגחומrכיסיווסגסוזכו"'ירוגססספחרומייסרומופסו .גרפסמכיסאידסי :גריוזכירייקירםיכקמ

נר :ססfכ] •גנרפסמו:;זכגחדלא :גכגסחמורסכמעימ S'יגמ.עוכרזיוורזכירחמרמעונרא :גו:;גו .דסרקיהכגע"ז:גנרוגכו"זנוכיממגוכסחסמ Sי
רניגו.מיןרכיאיורפימ~:כוגמכמכמכפיגןרפוfגסכומיוגןעככסוסגווגחססחגמיגרויגככםענר .ררנגןחויfכדלסאסי~:ויו:;רfגגגמגךממוג::י .םקמ
רכגזרררכגpפיסגחדכי :::ייסגן

טנ~וfכמסנטמוכסיו Pממנכיסיו tj •חק 5י
כסי~וכמירוכיונסfכמ"נימדfכסי)וסוכfכ

ונכנפיסרסכ'ינימרניגייטסיוכגמ Pו
וגסמגיfגיןו~גכ::יח::ימוכפגיונכח j]כרקכיס
גסיקכפגיססוכקסקסיןכפגיס;:רfגוזכס

Iפבלא.מיסקכיןכ"מין:וזגכוrכפיסככומס
נכור:[דנרניה.כפגי~סיי~יitןוכמ j!ונזר
 :סג •ריי\כמוליסחוף :סגינותיוככרן

 :מרםfכוכמנככ~רחוימ .ארישיה
מעעמעעססכייריר .מיגי::יוליהדקיה

ו:;יכע::ימכסרו::יגחסכוויגריג::יגחםגכר
גחזק::יוכגמר,מוגירוו mמוסמסססכעכ

~סכנככ tj<:יח .סכיק:וכיויםגןכיגנכום
יסיקבי :וכ,ינרחנמיסכיגוכ i::ייימריי

ו"ריחמחריווחרףגינכס .חוימני::י
מרננכלירנביה :ורורפומיו ooריח

יוגכוכמפעימועקכיםיפסקו .גרמירי
מיססכחריז .גגרמלישואר :כרי-יחס

מכיוינכגסםכמ .חניזכמארבע :ירכוג
נמקוס .ג"ניביריחי:יריחוכממרס
נכגרי: ו,, 5נכויפיכגסניודינכג~טכמנגיי

 ק:P tסוכקרכווגגוי~יס.נכנפיסשחפי
יסןנככינכנור tjגי,כמינכ tj,מנזסזס

 .חגiכמני :וימגכו'יו'יחiכוכיסיירגיםו
ייחזירםסכריזיוככגחו:;ו:;מיןרר..ו.כוזכגין

כממוזכנככס.רנכמיסיסיכאי :כמחוריו
נכרי~ Pו cמפ .מfכג~תשלח :מיט r!jכ

י::יינמי .מקגח'יי \tרנ :גפכי~גיגס tjוrכ
ננככ'ינכס .קמיס:תשמשנכג'ירבכrכי'י
ומזרק .כיסותשרי :כפגיווrכחנגס

וכחםכיג!:יסררך •כfומישתבא :גיס
גס'יומ .חוימגסיעייל :סומגנככממ

מר\ס:ליפסעה.גמורמסכוגככסגסמכfכ
אתרתי :מז'יז~רנכיסמזכיפסקו
גריוזנכגמ~ 5ימקזונכגמס 5מק .חכיחי

P כrיפI" סיגיגימגומרי.ונישדי :רחמס
i מכמסכ •חחכיאנבא :ריחמגיסכיק
i:I עוגריחכו.סיסריחתבא :כייסח: 

מחמקרקבכגגיגכג .יiג.סוליתכו
 •נסךריוליטרוקיבהו :מיםנס

 .סfכוחמני~רניחIכרקי~ררננזוחיאותירייהקואנננראנירגוןיונחןרניארממעלו
ג tjמחותונןר"מכזרנכימבכ"נרנרעמאןהאילכשפים !ינילנילויאביןעמלו
סכמקממר ):זג(רבכ"זנפ"כמבכמג tjייניתלתאולירהטיה)במילחאכשותאלוכליהחיויא

גררופורזםגמנכרחגריסרנריבככבכנר
גאוניםחרושיiכמומסכיסגי::ירכממבכ"נגםזריםגןכדבלעגרבאלההואחזייהאש'ברישמירבמילי

 ו::רי::וחמ,ןכילל
יסינענימממק"ממכמזומגזכרפוממוכוסיס::יrכסכfכממססריכשותאיהאוכ )פרשאניהאידמיחיויא

מרי'~גוסמ'::ורונכ~וגמכר::יסיiר::ימזומגמ~רפומ~ tj~גממנכמיניהונפקמיליתלתאיהק-וארהטיהבימלחא
::ווממכס:מסמiכיiכfככיסר~יiכקfכמררבככ"ז~""רכ כו'!יןרמiכמ~מכממובלעאישרנשימירבדאiמ'יאיכאנובינובי

כנר eפ"עfומ Sנממהרש"אלשפליל,היויא  ,'מחמסגי ו::מ'ו::יהאוכארכיהדמאן;אאתאח
::עיחריחע~ייעגרגרפו:;~' .כו'ררכגןזויימדלסא :בכ"פמיליתלתאקמיהואחח-טיהבמילחאכשותא

 ~~ b~~כן חק{~;~רחיימ"בכמירי!מין ' Dוגרממריגן t:iבכ"ליתיחיויארטרקיהמאזזאיגוביגוביימניהונפק
וסב~ ~ ,r ~ו::~~כניאישתכחרלאימליוהניעילויהולוחביהוליקרעיה'חיחיורחרמאעוברא
~גנכ(י~מרז(ממיסחירמאתלירסהוהחויאדטרiגויהרפומבדיתא )iגושא;בר,וא :הע"א]קי[יףרטפה]

סכ~ :Iן Iכמרן::וגfכו::ולל
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מ~כרfוותכטכתטרסוכסוףfורסנ \Iיןכנfו 1כעירוכ'נגכורונו'כנריועטיתרגתיכ)וסיניטנfוכיסינו 5ומככfו'*יןננריס

ק'י iSפוסקיסגנון •ככותייןטככיסחפצי :רס..כת]מrכינייג'י 5סימנככיוגורוכנס'יפסיע~כו I\ר~ווכסיקגי'טכתטכחלוכך :וכתפמרמ
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וfכ sממנפקחכבררסfוח'~רנלחסוחיווממ:כרמקחכגוונקונערספי'קחימוכברכן tנקזוfומרינןקיעזףדכקמןוס cמוו::מיכח:כיכ-ימנכניוונח
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רגכמסוסוי"גגוממיגמסמומכססייורתדכתיבבדידה~רווהגורזוירדתוגו'וסתב .נופלות :םגח::יסוסגמיקמסרסגחזכ
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וגס " Cרכפירו!:~נרומכיו::נכמס "סמפי(יןנככ(פ:סרמ( t 'מiכרוו(fו jפי,' I1סמכימגכבכ~גזר'יסמכ,וחנזר'י C ו') Cמסמעסימ:גרמ,)'ו!:בכיקרנגמןכנמיובכורפכיכינמfו'
מנמככג'fומקומוכחןרמ,ןבכ tגחכ'כקיכוף 1כריכ'מפיכ,ןיכחיירזח'י C)'ומבכקורסכגיחכמסי,וח)'וס jחפיכ'כומרו Cכפ"סרכחחכי::עו::חפיכורחיסמ"חי)'ומוסן cכפירו

)'וחרכמחעכיס 5,,1עמסרוכח cמפגי:ווח Jנחפיכ'::<מזיקוזכח מ<::רכימכ ו') Cק,ועוזניח tררכענ'כונזסורימפי"ןכ:יכימו:;כח::<מכוכחכזרס C סי<::רמנ<ו:;ס
כומריכיfכרניזחמיfוסתגיחככן cו Cכפמסרכחע cמכ'גס C ו:!ר'ם:!תמוספומכדעמוניח"ס, Iגכ)'וזר:ויגוכמזסככוכמכקיגוף iריכ' S :!מפכימוחנמפיכ'ןו r)'ומז'זכמ
גזונככוומיו Iמו6מע(ו Cכםר Pטכמ cיכו 5מכiגיוחפיכוכקיגוף <::'ו: Cנן:;ניככסכוס Cננכ Cנכפיסגענכקרחנ::גז)'וע cמכ'fוrנגי jכמפיכ'יחוינקיכוףכמכחכמ c 'pעכ!:חף

:י Iיוסענף
 ,'יטעס 3נט,עח " Jינכ •נכז"ן ן:tו(ירו:: P'ון.נכר"ן 'ו,ר)ו( e 'קינ~ו Cמ!ו'יכלצה

יסיוכמ c(ו::מוכ'י,מיכ'ימור'יממר'ימ'ימפכימי(רףכר'יכמס'זמיחממי('י'נון
ו mומניוומ'י •ימיס~חןכטסרחמיכ)'ו!:כבכמו::חףעככיס,ומוכווחניוו::מחיסכוכס

סכרוכ:וח Pככ ' Cרחכפזכוחיו :tרמעריוחגגיוכן •:ויוסחףנמכו::<ממיס cססעג'זעכניס,
 :כ)' I(סגריfועז"ןגקעע:ו j ':!ועזיעג .סעזףכיוננחגמנומיזקרינוחכיכרחנעכו
עכזעמסססגימסוכחגקעעמזונככוס!:קגכומתנרמ)ו" .מ!:פמומ'ועסקיעל
נכיוח • Mס)וכ;כחונ::ר .)וכוכרתוכר ,וככ pמיוחרכזעחסכ:ויומעריוח,ור Pח'

ז'ימח ,תכוכר,מוחיחככרו~חfוז "ככמיכוחיו,סממממד •חמרמ;ורמוכנומוכיריו
::קרוניסחrכחסר)'וחנכ ,זכ<: "::וטמו')'ירעחfוכ'ימ)'ו p ו')(מסחור'יו:יכס .ז)'וכעומח

C ומוסחיר'יממר,ממכככחכגוfכמ;וכיסגן,ומסמז'יז'יוזריסרמוקיס'ייוחרrנ"יחר:ימ
 מ,,~וכז)'ו •כנ'יחומר :, Iוככסז'יויחמר ,)'וחכוו::ייזנכממכזכיגודבככיןכ'יס C ')'וחור)'ו
ר Cכנוסיוחורכו::כגרחוקיזונ::יןנמופסיחככדיר cכחחמכסחיגרחכסרמירכמגמוג)'ו

 : )נrיו') "מ(יחפרדוגח!:וכ •ממי

יוס'ףעץ
נגכ~ממ 'כ!וכ!~מ~מומסרכממן~רנ~יסמעיכ! tiוסמע"מ)קגג(דףסג~יס 3ג

ירכקמ~פוסי ;;"עוזכדףעי~ 3מ,ןכון )''' ti(ךונפסיקימוח;;מגורו!ל !' tiעו ti,מו
 ,~ס , IIונפך~ע"נ Iקמדףקמו 3עודוכן '''~ךפנ tוע"דמי~פיר ת;;~נ
 ' 3עו{פיף 3ודתךנומוויתכךכמומכריו~ממכך'ןיכוקמפופי 3פ'ןועיקר

טפתIכ'ר cמתמ 3דמ'יכיס iנסמ!"כ!כפ'ןד:זוורגיכי#כימימ 3עוחרנוסטפומיס
 :(עךון)מ(,יונחפכוקירורכיתיכסדיכיספ!כית 3iחךנוסוךניחי

ממךתן "מתכוטךיקוןזת i 3סע tו' , IIך~עי' .ממךחו 3גכמגגיששצח
 ..נךיתוחג"' iכובכ ! Pקנמספךס 3מ',מספר,ווגת 3wן Pקנמספר

ti ווrותדךסתית, 3עככרti ך~::יכימתti ,/I ::וכסךמזנניחמו 5עמ~ככמווו י::יי
מוך Iממיכית ti י:: 3עמ Sמכ 3ין"מ::ימיכמדך~י::י j 3דך~יכ:ז 3נמ'כך I~כ'יון

t מ:זי;וp וrוממךמP ינויג:ז 3עיר::י::P ו,כתכ::יrי::פרקמ,תמו::יכיכ~מיכיrכו}rו 



בליםאיצרםהדמשר,"אקיגקלדףשכתעשרעהתפרקומילהאליעזררכיי Iשוו
רמן,'ש'אומ)ננכ::ורפק::וחוספוחגחנו •גו'ככפיסכבכככאלישע : ]ס"' ' '1נכפורסחפיכיכמירכיראמר :יפימ •:מרופהרייוכו!רכסססגמרס .מספחו!ריו

פ' .ע ':tכאל,,יחט'כקיגוףכווסיסכסוו::וירסי::והממ pמ Pככומרכבכס::ו )נ[עומכיו 'רכמיכ'יוסמבכיכוכסו::ויריכממכממיפיחסכמ .גקינוףייגיו 5
1 1 ~~~ 

שם l[נ :עימ)כקינוף ו::יו:: tiכוינכוזככיפסכבכ;ו)כר\רקרמוכיסכמוכ::ומי tillבכ \כ(נכסכיככrכעויכייקיו::וכסוו •יקרו :ככרוע tiמכימכמע;י::ונכרסו
בפרקסצותד'הנכוחיrכfכיקרו : '''קירני iיינככפיסיגעככ::ויי OOכ tiכ::וכיגוככג)כיסברפגיכיןככנר ti •וכיוריאת :זע)(כוכרכרכעכ::וכחiככיןוכבו

I:כ I ינס •יס 1נכמנינות :ממכוס •סרור""' ti נפיניןמקיסרן..מrti כfיעכגרםti פל(גמהיהכIו):ביfעי
ה I/ ,דכ.יתב'ננ] • 1 ( .(

דאכרינופתילי!בסכוחמרגגטימכוורrנסיח tiגזרו tiרמתפליזכגוזלמיתהזעליהישראלעצכ.רסמושלא:הייכככפי::וחכמנחיעיוכסככורנכמ
כי'יסותתד'בפ' •גו'יכר::וככפימ})ש :וכו'ממווייו)כתפליןינאירניאדאמר •םכידדמיפההיא Jעדיי ו:: tiOOור\.מכfכיוכfכו::וווו tiו, •כורומ::ו

 .הר'ןגגסרבפרקכמכrוי~כמגקעכוין Sרר\.יורמ,ר"כלמיגמ,שב :כרר,יוכידכק <1 ר""מי Sע
 .ף~.ר~י]ד[!~ );:~קממ~פיר tiומו Sעיכ Sכ::ו,רירגרוס ti[מאיט) II(מכנפיםכעלישז~כאנקיגיףצריכין •יקימוחר :חכככ t:iמוכ!רו' .הרגמ
פ' .תביאפד'חכי::וטייו Sמס::וכחיכר::וחג;ככפיסלא tt 'ארטרבאבהםפיחשלאאניי]ארמהיאופמי::יוח .יכח tiי'יקכגחקירא :םעי::י

 Y ' 5 (. ~~~נגס;ככפיססiכסכ IIסכמכחכוככמיסכמנקעכנפיםבעלאילשעליהיןואמאיכחםיישןוסיממסורנכ"יכח i:!י)כיןמוכט 5נכי tiעזtבכ
 . )וני i:!ומנכופוממר i:!נ tiננכימנכ i:!כמויסיסישראלעלשמררומימלפ:ותגזרהאתחשפעםתופפות

-"ClIIG :רג'כיכר::ורחכ t:iיגכסמררנכיחסנכוס .Lלככ ן pרח..ומגכי' ltiפרגו'.בכי'מניוכ!רכנפיהוהיהומוחאתיקרוראשו 17עיןתפהנמיחשכלמסרמ tiרi:יי •יכו::וככפייסאמר
 : ;tבכ"כבכ"מו t:iפירעומגיןכמס Iכפקסדורוראהולשוקיצאתפליןנמיחאלישע :טמומנרכיוכ .סןהפיניונורנכמו 5גכ

 Iכפ jII/גמוג'.::וייוכבככיססמכיוכ!רמצותילהארמנידוואחזו;מ'אשונטלואצלוהשגיעכיוואיורוורץמלפניוורץאחד

ר::ו 5 ו::נכן"נכחחנכרירמט::ונג] ; Pכו ו::י~קוירןחיולפיכךיונהבחביונמצאוירוץת.פשטיונחנכפיל IIאבידךמה
ו,פירוסכמ Sמכמסורטממווכ· sממגכמשוםעופותשאךא"לcבאולוראומיונהכנפיבמייש •כגפיםבעל(אלישע)אותו

גמס,סנן'"סססכסגמוספומם Hסרל
 =סןזופיגיוכומרוכו 5בכ"סרכח tiוארבותיהבכפףנחפהיונכנפיסח)(חהרםשנא'גליונהישראכנפתדדמיא

 j!מפוי • 'ו,ככפיו::וrוכמסכואנוהו :עליהםמגינותמצותל 1 "ישראףעליהעבינותכנפיהזויונהמהרחיץכירררק

כמרסי t:iגוימפרfכמיי IIיבמגינהמעשהכמצותלפניוה~אה •ואנוהואליזהטו)(שמותדתניאע"בקלגרףצז
וג'וrי Sכ"כפכיוסiככמ::ומכמכקו"כסכרו!רת IIפנאהציציתנאה~רושונאהולולבנאהפוכהלפניו

היוואנו,ךואורפשאולאבאבאיזג) Iביזtיראיוכורכואומןfו)בלבלרבאהבקולומסבאחבריולשמובווכתובנאה
 :ורוחםנחוזחיהתאהאףםורנחוןהואמהלורומה

גאוניםחרושי[ריישנא]וקלבאקיראארמקירא.רבאוחדתרבאמינאיב .כיכידכולהוג)אפסלניתאאפליחאמרהאכייאמרשם
ומנכי!ו::נממר 1מנכ'

 ו<:ר::ו"ו '"מגימfו s ,כותב iח
 rרמס~טיסנמ~ממו mכע'ממנויבט'סיכו',סשהםועווביויסעוברשאינוכיוועשהמצוחושםטומני!כמהבפוקג'ה Iימכחובהזההמאמר .נקיגוףצויכי!חפיליו

רםומסו:::וימכמיכ:והיכייב Iאח IIוא ,'הוגוא~חבט'ה'בךסא"הוחבט'האסוויובביתש'גיחבויומעצמומסוש'און.'שמואלוב'נובשםזהלשו!בתוספחכתונ
 ~~;ו ,;יכ~,~~מ~~;שא'נופ IIשאעל H ,בנפשומחחויבנמצאברברמחןיבשאינןכ'ןוןמנחנפש'תסמר'דר.קלהמצןתעלאפ'לןתשמררבשעתג]סיותח[ר IIבפ jראסר'נג Iןאע'הותפ'ל,ו

כנמ!:~כ Iמגרשנלשברןמקנלעל,הבפשןלמסןורשאיהכיאפ'לוקיוסהעלל,הרגסחן'במתנהעותpאובשינו'משיםהוינוומסאכאעריתןאלשבוייןאפילויעביריאל
גו::וסמגממירכמעיןשרבעל,הימקבל,ובירסמוחזקתהשמדבשעתע',הנפשםישרא'שמרסיסצוהשאיא'אכ'וסעושהאינוחכאאב'ישרא'מכללעצמושסוציאירומחיז Iכעכומ

 (1דכיי '"מניממ Sיוע'י,צ'ביוצא iימחבניאתשמ'חיע'ייסק'יוצאיךמהבב"רוארמוור.בה Iז'ודר.ןן! :כמותוחפי'י!הלםשאי!ישרא'ידר.בהאחחשהעבראשותפי'י!לו

נימו~ו::כוfומ! rכ :מדרבבןשחיאהתפ'חע'עצמישססדבדניאומצינווכןה'ו'באתשבט'תימראשבט'ןהיאךבקיגוףשחיהא',שעהכאומקשןוז"יבאורךיןרתשםכתב
גfוכודומכוס)ו r~מיגיעין rכשדחעיפותכ'כמדרשכדאסריבןע',חמגינוחכנפיחבתום'בתובעווידר.ן.דמםאבאאערקתאאפי'וחשמדדבשעחננ]דהיוכגמרבפרקיוקיימאןהא
נמ rכמעכסוריונ :כ Nע Mבאוכהת Mבא M!(וריניעהשהיאבשעתוהיוכהסלעגבעלנחי! Iביטוע'גזוויאאב'תעשהיאמצותעללעבורמ IIוהיומרישיעבורואל

גזמ,חמ Iכגגיחיעקבעייןחרי"ף
מ'גכריfונפרקי

כמיכסננומזימני!: e '1 qררחעניחנפיקרממרינוfוע'נ .גוו'כfוססיזי Iווגנמכוזי~פכיוהתנאה 1ניזסרפויכוסיfורמ~ e 'ניררזמכוכק:ו rכמהכמגומפכ'ע~יכו Cכפמרסו~fוממכר
גרןכגכוכומגמכו!:רמסקממרגfורכרס :tמרסמס ~"מוגערנגכימפימרמורכ ,( qדכוכרריס ltנזכיריכממכממיפימ וfכ:.כקיגוףריגיו S.:מנכרכו::וטנדקדוקכרמס ":!רו;םירו!:

סמזגמגניעכמקיינמו Sעכ:וכני!: :!'חימנכינכמנ~נחעכיחו::פגדמ;:מעניומריספוסממס mממכר I:Iנכירי rכ'ימכמ)ו tמ'ככגיווק=:וכניומכ,::נכמכמעכיסמסרודכfומינס lמעינ Cו
גו'ונסגונכנממו .מומ:ימנו ' :Iני cומעיfוקי'ד qדכעיכמfורינןומ"ירכ I1ו 5נמכסדרוג!נמ,סיס Cנמכנורככפינעכמינקימכומר C 'מכfונקיגוףריג'ן 5מדfומרנכוכירי rד~fומ~ממעמסיגי

fו 5סיוין :Iו::סמ Cס' rי'ורסנגי!:מ,נסמםניוייניס 5מו::נננ~מיממסמםניקמ:ו qדנקמ!דמ,מfומ:וfו:ו tקנfננ ~מדfו 5נמופדכמכנפכונט:כנסס:ויר rונקיכסיומו :tנידועכו:ו :tכע :tסנספ :tנככ
ממ jלtר:'ס'מנימננדריסס r: tמ' Dיכ .יםיסנמכנו!:יפיייניס 5מכיסמרריגיפ 5מינסגמוריסדמיממכככומרמ\נידססימרפויסמםיכיןומ Sמ :rרסי •נ:ויסירי Iכfומכממנסכו :tסענ::חמר
ריסיכtסעיס(מכייזיררכינ%:עסי Dכמיח :tכמנכנוכסחק"סכ"(ומגיערנגכיזייודומיfומרפרמדומרסיערמיככימ'(מידמירסנימ Cמ::יזכיגס'עכיכמו Sעמסרוכמנידסרפויכ וfי~:%
ר'נר'כמרפוסממrכרפ!:ןכ!גלןכיסכי Cמוררחררכמכןכ(רגיעימגימ qרנסרטסרfויחמרכיייס cמגנ~ס'חפי~'נמ,מרfויררחיכינסימניזססימויכ Dררמנץג(ומלנייססימרפויכ :Iמ'

~רמס'fוונ.קירס!:סומכחררכ~פיזוfויגכער~סמגי(כרחררכעכ C~פירקמגיככמכ~ !?ככוכע!:כ C ~'נ :Iנגכפיסנעכררfוסו r::כtוי:עכריבגפיסנע~ע Cגמ~'כקי qנר jריג' 5
 ~- :רקי~ממכרגrכ Cחוכfוחכ~ויחק"ס Cגרי(חיסכננריס C~~וכ 1רמ~ :I 'גכמר :rגי;מרחת,ןמגןמג~סיר Iס(קי qביכסייחיכומנסכו :tי:ע(:!רכערכס

ר cמנידפ~סימלפויס t!:כמדרגיכיןונקיננוףכ",מליגוכין:מינס~סיומנסכםס:ו :Iנטכמ
r: עמסרוכמכגןככפיסנטכגמכי!:ענרכסרסמפ 5ענ:מליסמ,נסS מימסמס~">('נכמ'מ:וניו 5טמרסנדו~ ::כנt נינC זקז)נפכמS כזווכt יבונערססרזכסq 'לjכרפייכיד .נr: "c מרס
 ' 0ריינומספר)ו::ינרככסייימן 'l'נגו>ן "',, :rע C ' ~וfסגfו 1tומקזרי~גןס Cסק Cג:וריןירסימו cרfומעג~ססירסו~fוו CPנכמסורכוסיסמרמוftומיכנטנס~מ:ו'~נכמ~ ו:: Pנ

יכרכיסו::ססועוינידיסעונרמ,נו :eגיווס :rעוח 5מנירכו~עגרו rג וf~מנכ I1כ' I1ו 5מעג jכנכנו(ר:ויננ'יכי((וורוfוכירסבדמסמנממערקמממפיכורס r:יגנכמ :rדנ l[ד rסדננמר
%:מיט ' 0עכfו>ן'יכננם!:ומחמיינfו 5ננננדנרממוינמ,נו cגיוןומ(מנפ::יסמרס:ויגיג 1ח l/ומי:ירגומכהגרככ iסכגממכיסנטכ I1ו:ימסיריסנניחינימני :rעיגממכוכנטכס
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 ,כרור~:הלכהוירfוויקרמו[ונככרrןח] •תורהזוהפלאהאורמהויתסתתרנכוניוכחוגחסרגחיג 'וfגכגפגיfוסגספ~יfנרבג.סנכזיוחlDכחfו mא

ל וf~ 1<!ספגfוטיסיסמגfוסגסחררסייגוסגיגחנחב :פ'fו תוספותאוטוכיכנהרנםרכותינואכשנכנסורכנזתנוטנסרסייוגגססכפוגסרפ-גיfנ~טמסיס :נכיfומגיגגכ'fו
 .קסזוה : ) rי(נרמסיתכסףונכקנתשנאוטמירשאלשתשתחבתורהעתידהונמגרככסיקמסתכזכ~תורסtבג~נכג~ ~ ••
ס'רגי ח)ו~~גבכ(יס tiנגוחננירגiוינ]והשלתחיאלהיםה'ב-tנאבא-יםיטיםהנה ) nכעמוסוכ':י tiמבכiויר~:יככ~וזס'רנימו Sיככנאוניםחרושי

 :ר(ן Iגכייככי~ככפיאסכילמיסצמאולאללחםרעבלאכראץרעכחחגרזכגנכיוכ!רוכח~גפו,נ~ויפ' b ~~גח~~רו g (וי~~
C ו~" I> ר ~~ו'~ ~fועד[ומצפויוממערב)(ממזרחיסעדמיםונעו(שם)וכתיבהןדבריאתלשומעורו/)ק:ככסתרמסתתרכככריוכגג~סוכיגזי ו

 Iללfנח lסםסיר~רוגכגחס ,גו'תטגח נf~כי~ססחכ~ו"ריו 5סיס
I וו .גזוזסfורfנירגחיניחfוגסfוכם\רti זהה'.דברהלכהזוח'דבר •ימצאואוח'דברתאבקשישוטוטמזרח]סחור\יגגגיסוכגכ

אהשעתידהארטו •הדבראתי"בקוומאיי •ואהנוהדוכ •הקץונו'מrנ it~ Iסייסrנfכ;כסגתנווכןfוווס Sומ I')מו , ~.\לטטשו'זב 1נכמסיסכמ::כגכו~ס
טמאהאםלידעמדרשותובבתיכנפיותבנתיותחזוררתומהשלככרשתיטליין t5בנiוויס ]וf(ג"ננפיקכיס"וקנכיסחורסדנריסרסור

טטהוממיגבכיכרפכיגו"fוןס"חגכתונרין Sסיסכfו cנכד
כיחכתיבבהדיאחיאטהורהואם,היאמאאםנמיו.ואיזהיאהורהאםהיאגיקרמ '...כfיגיסככוקיחטחכחרסותר~ 11נמיכסכססחככ

חיאשנהואםהיאראשונהאםלידעאלא •יאכלאשרהאוכלמכליא)ויקיא(במקוםוקוr~:כיפ~כטירסונו'חטגמגמ bמו~ ;;~נ '~,~~~~;
ושלוםסחאורמיוחאיבזש IIרתניא :וכו'היאתזכניתיזנמיהא •מביזואיונכגגfנחרגככרלסמיפגוג l/ר ,וכ'ממר . ס~'''סוכח Iוס Sו"

אנימהאלא •זרעופמיתשכחלאכירא)(,כריסשנא'מישראלתורהשתשתכחנרורסכסגס ,נf 5יככ,חגר ltiס"קו"ותי ~ iס~~ו~וfונכ J ו~;~
· ----m'e-o=-עקלט[זףימצאושלאימצאו'ולאה'דברתאלבקשישוטטומקיים/l [אחדבמקוםברורהומשנהברורההלכהא: 

כשכלירשאלכידיניובדוקצאעליובאותרבותשצרותדורראיתאםאומראלישעבזיוסירביתניאשםק
ביתראשיזאתנאשמעוג)(סיכהשנא'ישראלדייניבשבילאלאבאחלאלעולםשבאחפורענות

ראשיהוגו'בדמיםיצוזבונח(שם)וכתיביעקשוהישהרכלותאמפשטהתמעביםישראלביתוקיצנייעקב
ף ffהרייעקב 1עיו

מכייחכ (Iופכfוסםכמיחכררכנכיניוגס"יוככfוכfוכfורמיסככנדמ,ןנ cופכfו~כfוסיגי,גנרר qרו Sוחגדגחיכירו~ fSורזנירוף Sיסיסגכרוכע'ככריריי aנסןר~ Sכרק
וו::כוס pמסוחגססחורסגחמ Cכוגניגוכחורסו::חו::חגחחגמיוחגממוfוכרסמסורסכ'כנכגעיכו"דמ~וחס'חדףגנרסfומרינןנמיומס'עגחווגמוסוףחכקסרקכו,fויחח

חכיגס:<קנ'סfומרנכיוfו~גחמ(סיוחורמגח :tוחפסוקנככיכ Iחfומרו :eגמונו::גמוכיגfוסגיסמןפרועסיגכס Cנכרנחרורנןfו,ן :lגיוןונכי~כ .ס Iנ i 'רממ:::ניפימועיי
~רס'ייסככיגוכס rספכח"ניגכ :eס'וספכfו 1גמח"ר 1כווגו'כרגו~פכייממר '" :eגמ Cכוחנכירוח Sסו"רונחורס 1מ,קנגמ iח'סfו 1וגרמ"ריכזוג"סחכוח 1כנוונככחכיחככיסח

" I: מימl1c ס'רבר :יק'~סמורסגחr רפ " <1 •סקדסC "C גמנ)fיר וI> יכ'כ 1ייכ~מי" S רI1CI1C סמורסגח"' C כורמכr 'D ויכוסכמונסfרייוכח"D עוeרC ופכחוס"וכחיסיו"I1 
'Iורנרססמרסיס Iמככורייקרfו 11רכפקfו I> נמירוכורףנפסמיסJ:: יכוJ:: וספוגחינ :וקי~סl וf'סJ:: וםfיסיסJ:: גמI1 סוחרס"' I: וכfוככיכוכסקב'ססנסרf~ססוחכרכרספ: 

כססינ I1זגרמ~ :t '"חגמ :Iמ cמורסמירס <fIו"רוגיככס(גרסרוכמיכיכגכסו :Iכר'ת,גי Iרפ ~" <Iו .,גי ID ""נפי'גויקרfופ'רגס <11ס C "ניזי " <1 •רfוכ t '"שתשתכח
 'סזנרמתכ:::מוגכמסגיכמיסמח 5,כחככחסרנכככחרנכנכמחי :tוסנחיסימיסרסייכוחמסכמחגוחנריממגכמגוחגוח Iנוחסכומירfונוחנכזוחכיחכססחורסחי

סכגסו rס'דנרדרו:: Cגיוןקו::סונכודכיכמסקרחיתריוק!:סוכי.מיסוננכוכוחיגוגוי:ו Cימוכfווגו'נריחיחח rוחניס rוגח cמfוינוכימורוגוכר rחו Cמיכ!:פחיסגרוחסנריח
כ :Iגגרחעוכ Cח!:סנכחידסחמרו'!:ועעומחיכומרנכרדורו Sמסחו Sימוכfוגיסרכחיגדגחרדחנכיגכמימר.חחי'!:רחכנר"נירכרוקמ Sב!כיונוfוחרנוחררח Scרוררמיחאם

חורסנכחירסממרוכרמרכוסיסס Cסכגסזכרכנק~ " Cדרגו::סניfודמנכיקרfוחרומסנכמוכרחסודרגווחנוןרחוסfוכוסמסקנ'ס :tגיוןג'fונכםדייקיכfודינמגי
גיגספיקח(ירגכסומfוו Sימכמ cו::מס 1גיוס Cקוז <Iו .וטטו C 'מ,גחינ Cכזרירגו Sסווכמסםרכ Cסמ::,,נכווחיוז"כיסוס Cמסוfווזחירנוחרות Sוכמ Cכוחןגור rחרחס rרגרוג

 Jיכ rמרכמננריימfו ::Jר"פוס rסוסרכרחס"עו וf~"וכ(וגfויכוסחכוריסיסמסמרfוס Iוכסיפוכ'מ,,,רק Sכ 1!:ופט'fוסמכנגכרחנ Sכfוכסיסגיגיכס Cסכסי(וקונור"יס
 jומ'ננר"תfוסוfו"נוfורכגר ~ rסרספקועעו ::I '"ס ~ <Iגיfו ,,""ועמ I "סוfוו Iגמ,ונfו"חס <Iסרגככיכוגמ fI1ו lכקרככוח,סיסמ Iס~fומרעכו C 'ס'כ <Iוג'נ"יגססססכמנ
סכר"ממס I נ('!כככרנג"רfוו rנר"ממרסוכfוסרגיון~פיגסומינכ cגחדנר"חfו~ו"רדס"כוכגכ~גס iמס <Iסר"ססק Iגס!:כיכסס!:רfומגורססיסגכיס ::Jרסיו~סדורחף 1כסיס
ויח!:מנגריוחfו' Jנ Jו <Iסמרגיכזר~מק'סור <Iו .מו s ",וכמרניסועעו :I '"ס ( <Iוחיר <Iכו Iמחר~!:זסיון 5גזגמיכוככ Iמככיכס :eגסיכוקגרסס rפע :tסמייגכוומ'ן!:סיויס Pס~ופ

מיכינסנ~דכוקמיסס'זנרfוח Cכגק'!:וטטומקייסחנימסחכ~סק~"מסחגח Cמ Cוגו'
זוזוקיסומחיפוח Pסחוו Cו::פירגמוירמיססימפיזנרכגכוחינסנכ' (נגגכוחגגיזגחינסקזס rסידגרסרנכtמכסיסר cסימדכרדגחינננוסמסו rסי.זכרקוזסחמר :ftוחריני
רמספקfוסוfורוגמינוכרגריגס Cגסומסמחכרקמנסיסמ!:כמכענכמיסגרורסנס cרמגרורססכגסfוו Sימסכfוכימררו Sווססידכר cכגק'ו::ועערמקייסחנימסחכמכומר
ס'קגס::כי rחו Cדר Cחורסמייוו::ינכ(סוfו Cר Cרחפסידנרfוחכ:ננונכfוסכיככחסרגכנדכfומקרfורמ,ססניחוכfוררנוחינוונרחס .כיחונגחיגרררססכגסימ:fורוכחכסו
 Jכגס'סקנ :t:::מחר"סרנריס <Iמו cכסידגרחחמוגכ :tכרנכניסיסככחוכגכחיזמורס ' :Cזוירויוסנגכיס C"חררחכ C 'חגמיורורזורכגכח 5 'מ~יווסגס:::כממריוסכככ :tממז
'C~דרו C ' '"כוסחסס'רנר Cככקיסגכד"יסוכנכופסוקסכיfו " t כק~t: 'חידודנריסומ 6רנרסC ' וככמורסfמ"יסועועמרגמינ, ' J:: רוןכוטI> ~ מירוC ' 1מ,מורס ~ C רר"סכככועעI:: וI1 

 1ו:fורס rססככרמסמרמרככסמפק C"סססומסחורסריכיכנרו;ועעי C 'סוחרסנספרסגמוניסמ'ר ( <1סוfו tודfו'מגחיסס Iגכועט eגכרימורס ' Cחירו I:'C סו::~סגיד ,,,כי
 I 'סוגסfככסנוfווסקןרנר ~ <Iסוfוסחסועעו C ' 'וf"וסמורסמגrו cמfו lc Cדרנ" ::Iרוכ"קיfו C"פורמו S ,,'~מ "',,ככר"מfוגחונססוfופ'חבכנמקרfו Cייופרוfו f',, 5ו lוכי ::fIוו
חריירגר::פח.בכודנרורססכגס וf\ 5 "'וכfודרםכגוכיו <Iינ Cכסfוזסניריfויכווסכנוחססקן 1 'כ <Iוגככיו~ס~יגר C פ::וfרגרגככח flוועעו ::I 'יין fcו lדס'דגר C~נקיסד <Iיייסו <Iוכ

נככfווז rסנככ'דtטטוכמימריין c ..זכמזי:::וטטוקרמג~חיfוככרכמ :tמימורסחגח :tמ cנניכיס " Cררוכמסככומסעכחו:וקוכ <Iו tכרר c 'סיזנרמוגכ cכמסגיככחסרגכנרכמ
יסררכ rמזרינויח Cרזר'כי'ונכוז .גרורסס~סכ (Iוfומר'::ועטומfו'כיסמי:!קחכח Cח ~ח'וfומר Cנ'י Cררסככסזגרנככמeדנרונודחי~דסנידיחינו Cנסגרחס
ירכרנחנכיסרזנכגכוח,חינרק כr.fגחינ וf(נקוגסוגוינכ Cסוfוכסיסר :rtנסירנררקס'דנרחחנחמרכfונננוחסכיסככסרכרסי'יס'דכרfוחמfו' .. Iסדנר :!קנ(דסכיכ

 :וכו'נרורססכגסנככטמרנררםכ" Cזרוכג,חורסס'רסיינורנרfוחכגסויגרגמינסמירס
יםרחכfוו <I ,,;::כIומר .Irר c 'זייכיני( :tנמכמנמסמ Iכגכוכסס hכ Cופרנככומםגכרמכ c 'נזייכיונזוקמ 5גככיונחוחרנוחרוח :Stזוררמיחמסfוומרמכיטגכ 1ניו~'רניתניא

וי!;גדייכיס:וניר <I !,מ::נגסזג"fוסדייכיס Iג' ::IנIו flונfוסרבכוכמופ 1מ, cכ'"כfונכס Iכבכונמכוח <Iםורסדייכיסכירת <Iטגככזכסיכרקרקרין Sו .וגו'קנ <I 'ניח
I> וחזכרוחנירוחfוסוfספורגI> ווכחI> גיון'קt סי'יכיסכחוניס::וסנז"יסיון 5נכוספסוקI כסI סס"I רממ;:;ימדיסקספסוגגג'סו~ 1יו 5נונססגמונ ר"מ;:ס:;,, I> וr רממfו!:' 

"ימfור Jנ 1 'חfורגגIוו 'וגו:דס(יייוגחינוגו'סוטו C 'וחר Cניס cרמ"זגתינרקוגו'כfוו <Iס"כ"נככס cסםסוקיסג~~סכיfורין Sסיסfו l :!מכמוז <Iו~מוגויומר :tניס cרfווגו'
C רנמומרס:וםסיקוt: ס"נקסנגטזווכסםמכוחכמססגכיסrt: " גידסגכנירומ ,גגנכון ,,,וכרקגמועכיןחיכו:I פור ,גקוI> ויס:::סגיחוזיוככנכ .ניומfם'דC גירוחטחיסגכוכומכמס
' C וכfוירt: גוחיכו'!:רחכרייניגכוןיגגr נמוחורI ננi ווחןנםניכספורגככוחfסגכמוכסרקסענירוחD וסנורנככוחr נרC ודייכיכיכfכtוינו'רfכחוכסוC ניכc נכסגירוחחרC וכנכוכסכירס

ניוח (Iפסירו::מרנככגסfוגנסיס :Jרננכנוכוקיס'ו::רחכריינינככחכחירס rכסנכירקמוכס'fונו'!:רחכדייניסכנכגיררח ::ו' Cמן rגfונכומ (Iריררח rגר rגוסוfונכנירוחטחרגככו::גס
יוסףעץ

כומר ti 'עווסיס) "מ(יועוכמוכחר rו"כקיעכ'ןס rככומרסינונרמ!וורfופכrרחfומכס .סמחריסכמומיחגספייכיסיגססrרימרח 6יכיס 6מכסמrרריס
 " rסיממרייקןז" '"כורמוע tiכסו rוגכיכמכפומיככיפ::יקןייכ rסfוrרו IIע :"יס) "וf(::יפכמסגור .סו rו .כיסר)וכורק tiסנפrרכק!ומתתכ)וינכתןרס

 :מוfוכ) ti(רמ!ו::ינfווכ::יויכfוכפין::ירfווככיכגיי 'י::כככ!ו'יוועוfוינותר Pנעיןמככ"קן tiכפי .::יקןזח
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טזמהרש"א נרדףכיועירו~ישיחפרקמעבריזכיצריnשר
וככיומווכרעקיכמרני :גסוכססרןכסיוכורגACיסיסי"גסוכ"סגמגיוכורי
וסגיפ' Iרערכמיר"ייוגוכפוכעכוכגיגהfכ .וכןסיכוכרוגערגוןסחייכ
 1גמגיןמ Iפ/מגמגימיןונוןומנכרהיפרמגגגימגרגרפסמ,ממ

טמגכחיןממוומגגונו'גכיממוגמרס'ג Iחפיגמר"גכרפגכמיסור'
דממר/ע Iג/מ Iהדרפגינע Iררמע t:iמ

גוןפעמיסרןוכמ t:iגמדספחייגככגמושחייב jסניאורזבעמיבארבי •ו Iעאכ/הידוט
ערמפיכוכ~וכרורכעיק IIרערiככרמכמשנארמשילדםנועדלתלסידולשנותאדם

ככוכורומ,ווכןפיכמר"ערפעמיסקן
גדגעיסנכור"מפידטמע " t:iממסריוןגשתהאעד 1וסנישראלבניאתולסדה )יא(דנרים

רנסמפטר i/ק Iרגכוסוסיף;עיגגמימר.ומניןבפיהםשימה )םשנאוטבפיהםפדורה
ומ,כסגסרניגמ,וגיפסו iטגממוכרואלה )נא(שמותשנא':הפניםלולהראותשחייב

סרורספהסיסערממר/ג Iבככפיוגורס t:iכולהוונעיילו •פניהםתשיםאשרהסשפטים
ומכוורייוסססכוכר"רכרגמיכוכפי"ס

יס..פרוכרוגוגרוכ fסי jטר 5סיככיכפ"וכבודלאהרןככוד pלחל'כדיסמשהונגוטו
fכגכגפ"רגיגגססי"י"מפסר " fוכגכממשהוליליףאדיין~ול.ולילזקניםוכבודלבניו

מהוורגרכסגין"דגרכןגעסירעגמולילפרזקניםולעיילו 1רמא:דולילפיבניורלעיילו
סחייגfכמר/ג Iבכבכגיכוסמעגסססוfכרגר.משהמזקניםולילפולישר',כלוליעיילו •מבניו

מסרכמיגמרגמופרםן/'פגיסגוגרסוfכמל
דסגסדריןכפ/pומכג/ט Iבכוג'כממרס.ארטתיהם~.סתייעאנוטהנבורהדמפיכיוז
מיכעימגככרסמפרמסיסמפרררפומשהלימיוארייולםלץאורמיהרדהרבירמ
רסקוכיסכ I15וסרייגיסגקיfככומכמכיסאשלשהדתניאהא~'זלא]כמאוחוזר [)(יושבד\א

מכפגי"ס 6דסכ/כ I 'ועורסררסומססרבינימא(כמאז)מאלו tב~וקטזבימינוגדולבאמצעהרבבדרך Jמהלכישהיו
וכמכיכiכמכיסרריספגיסגסוןססומ :ראהרזטרחאומשום~רבנזתימאאפילו •רבנזולאהיאיהודה
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מגיסרר .וכ'ממסד'גיסתנא :סס

ככמומר'עמוכסוכמרקרקככמסרןכיס/ל I.אגמרולאליהנא J ~רמצוהלמלתאבעיוהחדאזינמא •וגרמ
פ/pוסfכככרומסע"פ " fכגוכיןיסזיוכגיןרמצוהמלתאאיכא ..לליהדארמושעתאמהאיא/'ל •שנאמיאהאידנא

כסגו"ק'פעוכיןסגוסרווכסרורכיג"נמ]מיוכ •רמקאיהשתארמכ"ר'יהשתאאמינאשעתא][וכללדעתאיאסתחי(איטרדי)
גסורססוכפורסוובג.גיןפעוכיסוקןfכמרל ][לךיךדעבליה .......

מכקסיגמגסוכסרומכגפפגרוגמוכמסארחינידימניסאהעאיהתנאהדרדאתנת,האא..ו
יטרמגכויכסןכסורגכפמסמממסממרשנימאותארבעחייך ~~ערליפפולךניחאליהוארמהקולבתנפקא •ונרמ

רגמכו'ממססגוסרומסמ,וגגקןגו;יךודראיאנאדאזכהאבעיליהארט •דאתילעלסאורדךאתדתזכהאו
כון/מ Iקכסגוסכגפמסמןמנקרק 6-יג :וזוזולותנוהקב"ה 1להארמדאתילעלמא

ככככורמרסרחייכפעככיסר'ייגמג IIו"שימהיא)(דנדים'נאד.נ 1בסימניאלאנקניתהתוהר 1אימחדארבאמרשםגט
פעמיסרןגסוכסכמכקיגמכמכרכעיכבמערבאחתליפארב ;שסע •סינמהאלאשיסהתקריאלבפיהם

פבכמיסממוממרכעכסגוסמסגימגו
 .ונו'סימססכמוכרגסימגיסאלא :ק/ Iו iותמנינזמהנא 1אנל.החמניתוסהתם 1אתוארמאבהודרביימויהאדנהאזל
טגריויסרמכככימתוכמרסטמוכרטממרציוזהואימשעמ'סאילתורהציוניםעשווגו/יצוניםלךהיצבי )יאידטיה(לה

קגיןמיגס/ככ Iרככמככרסיכככרוכ iעכסוכמו.רניציו!אצלוובנה Cאדנעצםוראה )יםיחזקאי(דכתיבהואדםיסנאלישנא
כפיסס:סימס t:iעדמכמסמכחכמ t:iכגפםלתורהמודעיםעשהתמךלבינהוומדעז)(טשיימהנאארמ[אלעזר](אליעזר)

כטוןמגיגו .סימכסמכמסימסמקריאל • , ,,' ,
וכקרמסגיממ iPחרכ t:iנס .ס',יכויסגו:הציניוק"גכוס.וכגפ iככ"ס~מספבכגיסוגפכמחרגוסגס'יככס t:iווג.fכנסמןוסבכור::ובכיס t:iגיכרומסימן

י Sמסוסגוכיוכסייון Sגו Sמוגגסריrוזקמכככקרמכי"ומייתיסיוכןמגטוןכפסטיר'מפורסיומרסי"מיגפיגוגמקככסמרכרינfכןקמככרמ/'וכריiכרייממ
ורס pמ t:iכמוממוגוכרורסמסיס t:iרגו'ממותיכמכמסממורסמקרמ.ופיר '"כומרסמורעיסעשה :וק"ככסז,יוןמסמככיסמספרגמiכויי

יעקבעייןהרי/יף
 :ונ qזניוממבכי'ומcמסבסנורס ' pמ mנ: Cממייומררמוקיסרt:זג.גיוןווס{גין{מימרונריך Sח'{מיfנכפיסס!:ימסזגמינגיוןס :Iוק .וגו'ו{מזס!:כחמרו::י{מזכועד

(רfוסגריימחממח{ממיז{עי~ווקוו::ימס Cמקזכמסחס, Cממוגומרוגו{סויבעיירי .סזורסמסיססיfוו{ימור C 'כמסfי :rכימור C 'גפיכססרורס"ככגיונמרס
גיוfוגרגססימןרוfוסחיכו 'וfמרנסכומזוסגרחעעס jר(עכ'רע'וק'נפזfוימfוע"רנימוזסוfוימס Cזסויfופכיס{ונסרfוומ!:מיי,גפיססימס cמכמירינפיכןגיון 1 "

געעספכיסכו(יסfווממייג cקרמערי, Sזח'יו Cעגfוגכס cממגוכסכמזוfו lזכגך {"ומיימרי!:רחכנכימממוכמזסכ,מוזיכפיכןכגיסזורסמסיסכמ cפ'fועפכיסכוומרמס
fווכfוכמאן :וקיכממ!:סגונסוינפימזכמגןמוגמסמקרמכיכסמס tמקוסנככסזגריס 1\פ cסמומכסכזכמינכיס Pכוכרסfוומסומ"ימסוו cכמזגמינסרורכנככיןנפיסס!:ימס
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ןעו!:רסוו~ו jממחנרס Iוכעכור .כערככ",נ::כמוקמו cמכענןרבזמ Iכרוע"'סוtנ::יגסגכומ r 'וC{ק:כמ 1ס'מונכיין~מו/ר:כו!רב .רנטי'!רגריסיי~"ןכ 5סימןריסזו l/במ
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ג~ו!ו Cסמוממטעמיערןנמויקחכמ c'"ימכ:;מסככומרוגרר • ,"מ:!כ~כומרמםני :מ!ר pבב!ררניטי!ר rn:iססכ:רורק{]

 ·וסכרוריסספסיע'םמרנריםנםחםגיממנססייכחיסויפח'םומג!(מוריסנססכמכחים~נfכ ,
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בנ~ממנירין:איזטוכיגן .מכי pמבנאי :~גכרי ~כfכמר'יiכ .מ~נכמירכי~ו

טס:שחולכיםו~ר<"יחסנכ~י"ן~נכגוירטמיהיוכגררןןימיג~מ S.~וכורfכ...וגכין
רמrוזקיכ~גוכגניכ~מגנכמיגרכיגי~סרימרגמ .גיסררנכינריגרומחרי

::רס:שחמצוגי;ניסנכיגריררגיסנכיכריםריגגכוגיסנכוגריסגפיתןגחזקמ
מותר : י::יר::ח C::רפר r;tפוג'.ככריספג

::יכמ::יעוגתרמיגמ::יגמ.גניוגכ1גמ::ישלמעיירותלואוטאתה jמהיכל IIאאלעאי
 :גמנ.::מי~רכי •םגכמילזת :גגכגו"סכלוםשמבימכגאישמךומה(אבי)כורגביז

 :נכוtר ..i'רמענומ .וי Sטכלוסלמח .-- ,
דייןוכיון •וג'מרניlכיrכיוrכינאכלכאותהלאול"א •סעולםגסליאלרכזהכירך
גיותי~יס י::ו"טפיומטגר~ס::רמיטכקידכרים 'וג •הקודשכרוחג"רשכווזלמדבושעה
עירחגורמיו •פמגירכוב :וכרגיגכימעלמעביריז Jאשאילמדנושעהבאותהלמדנו

ררורמוכר •גוכיfככמרכ:לרמי::ידרודרכיםעוברירובאורשהולכיםולמדנוהאוכליז
ורגיגמקםיכמוכיכיופגסתגיו:כ::רfווכיכילבל

גגככפיגומין iו~פיגטורזוכורמיוו:;מגימותרהפסחאחרנכרששחמצומדנוו
פותחיןכרייס:נמס' .~ימ:תנאיגו]עללישאלאחדכאלכזיכשהגיעכיוזכהנאה.

 ,מו;:ו~פחחומ S~מגחגסייו S •גחיטסייזרכייעתשתינוכלוםשעמורזהאמדנדרו
כח tגכונכמגווכרפ::רפמ!ריוגוסי::רי::רשיפיגעדאחרינויטיילמ)א"כאו,ל jהל IIאהאטלקי
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אין :וכמגיוגעקרגורגווככמרריגיגללל ,.ל
מכמנחרט::ר~וגפמוחכריומיו .פימחיורבזירדצורשמהסושהגיעכיווצורש

טlכסנומ Sמוו:;מיוכמlכ"פlכורןו::רזוגסנדרולווהתירוישגונתעטףהמחורמזגמליאל
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פמחמיז::ר~חסוג::ררגכמרויסוג S ~גפיגואלשכור.ולמדנומשכרהאיטלiליייזשרכיעית
ראוי :גררכ1גורר •::רגוע::רכל :~ויוככמל ]ייי[לןי

פמחו::רייוגכיסוכקייסכמרכוכמ .כרקרומדנוו • jהאתגהמפשדרךמדנוו •ורה
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השתאשאנירכובמשכרתוושינהטורדתודרך iשככלרמביעיתיוררגשתה
יפמריזנמחורבןהארמאינישאנירכובלי("נמיאבאברלרמילהכידאתית
כרחטהפותחיולמ"דדאיכאהיאתנאי Lרכוכוכיזעומדכיזמהלךכיזבדרים
רבזליהפתחמאייוחנזא"ררבב//חדדאמרבחרטהפותחיזשאיזלמ"דואיכא

סרפאכחמיםולשוןחרככמדקרותבוטהישיב)(משי,גבראלההואגמליאל
 :רמפאחכמים Jשלשואלאכחרכלדקרוראויהכוטהכל

אלאשנולאי IIרשבמשום Jיוחגרביארמ jהאוכליעל Jעמביריואיזוטאמרשם
בדורותאכלבכשפיםפרוצות"שראלבנות Jשאיהרא'~וניםכדורות

פתיתיןעמכירי!שליסיז.תבאסעכיירזככשפיםפרוצותישראלשכבותהארחונים

רש"י חפסוות

גפ"גגרמוכריןגמווכומ 'רכי~ז~ססט~י~fוגכ"פ .כרו::ר"קו"נשכוווא''ן,שםר )מ(
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מ 1)כ )(ייח 1 :כ) > I '1(כביגרש רי~טוגגrכיפ::ר ;"סקגב:רףיגמוrכרסוףו"~יקגרו~גווג::רכ'סרכרב.ח'רשם ][כ
מכחחרי::רקררfנטכמנרוס"קמו!רוסכווןכ)כגנכירימו!ר'קוריןגוו:;מילמחירעתיאלו
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 .. >ן J •א.יהכהוערנמראו

קrכ Iגחקיג~ mרמכוכיגכיג::רומכע)ויכר'"טורכר'וכמרו";(
ררגיסlכוכריטרובגניס ..עוגריו:;כפמןכינ"נ:סכחמרו
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 ; I ; 01' ,\ ,\ ~ 1 <"רוקחמ'נכןנע'
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כרוכגרמס" ]מ'ר<::;
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כגחוi:וריוחכמכותכוסיפנסיפסידט'נחבכיווע" .חי;
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נמומקרוגוחךו:;יסיטכיססספייס :כיע Iעכדר'סב
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רגםימוכסוסמכמר"נגתגכטףרכמרמ~פיוכ'ויפגגמעעףקמגיפ::ררימtיזוןגכרכתגוכוכגריסעיטוףרכעיוכוכוגוכוכרגוגוכיקמוכריכמ .גו'כוכרוג

וק"כ:[ישסימנכרגו::ררכמרחגייו ג"ר::ס Pגכוגמנ~וכ::רירגכמיוגמנכ]ס"גגנככגססז::ררגרגהוכ"ט Sסי'מ'/חכו/,בעור::רו:;מממכי pיק"כ:רנוב::רומ
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גןוכמגכ :I ו::מכ
י::ווו::עור/נינעו::ו

פ::וסוקכפרו:: :: 5רכמ
מכמיומ Cגןכוגומסכפ

מכווהמרגזמכ'ומ
::וסו::יקר'סמזסככ'

'סקכוי::ו'וזיגעו::ו
כ'כיגעו::ווככזיס
מעכיןסומקפמון
גיגיפרו::ייקכוח

הכ!:יוסףירנ::ומ
ממרגיומ,הכג'י

מומרווכמפס :!כמכ:!
וע'וכוו::גכוק Iכממ

גיכעו::ומ'דוסו::ג'כ
פ::וון::וומזי::ועו::ו

::ועכיוכ'ס ,ג ס::
ססומו::ונ'סכנמן

ו::וrוהחוכ'סכמע::ונ::ס
סס::וסכגמןוכגז'ס

ו::ומנכמעכ::וו::ס
r:::כגוןמ,כוג'כו ג'ו
 ס:! מוו::;:גמוז::וגי

מומסג'גמן::וומ
I: גחועכ'וכ'ססס

fו'וסגופ'ומנעונומ
עכ'וכ'סכקורמסרמו'
ססממקוכ'סג'מ'ו

כמו' :Iו::סחמריס rכגו
וחוקסמססמסר
ו!:פכ'ס'ס Iכגו::סס
ז::ונעערמ'כסנגfון

 ,געכנעיכ'ממזווכ'ס
רקוסמיעכג :! ו::

וחיג::ועור'סגע'כי
יfורנרורעוכס
מfוfוכוו::חכז'המ
גפיכו כ'::וו::::ונו rוח

וכמממ::ו!:כמי
::וחממו::דגר'ו ו::חר:!

 , ג'ו::ג'דק 5וס
מ!:נ'כוסגחזמו::נ'כו

נומ '::ומו::כ'רמ::וס
ט::ווfוסע'וכ'::וממח'
 ::ו'::ועכ'וןמ!:ינוח

עכמוסוfונגfווככו
כמ :!וו::סככו ::ו'

מומריסססמסממכו
 ,וכמ jכעיוfוס

גמע:;סfוו:;כמומ
מרו"סוגינ'וסו::

ז'

'ו

רויי(,וי/זנ/ Iו

סממקריעכרמז
גכח'ןמכגומ 'גורוס

ממרס r'גוכסנר'ס
ורח'::ו ,,::עמי:עכ
ר'ז'כממו :rק:ג:!:ג rכ

גו/ומנ'ר'יעקינfו
נסיזככ::וגכומר
חכסכזיסע'וומ!:וס
(כמס ,כוזר:יוגי

 :::כמס)
מק 5 'כרכיראטר

י"שרננארףפסחיםשלישיפרקעונריןאלוז.כרוש"א 16

 ~'הרי
ומע'ג ,ומסעיכ::ועוככוכו::וכחעילם :וגו'מגרזחקרימכיכוככעכי:;מכווככן

זר:;ווגוזכמוכי'ס:יוfוומרכעו::ויכ::וז'וממעכ'יז'ק 5 מ:!זחעכ'וחקמחפרקזהמר'כו

יעקב Jעי,
ו::כו::חוו::כע'סו::מרעכמק:::יכמזכמסחיגמ:יר!:'ע"וככעכיחוכס'כ ו::זוו::'ואזיל

ח'ןזוזג'חמכגוחמססמ 5 ':!ג'וןס'מ;:וקו!:ימזע'קרמיזכקכיוכככעכ'חגיג
!:נעיסכי'מססrוו 5 ',נזעמם ו'ו::גוכסו'נמקומנרססכעכז!:'חקככככעןכ'ו::מרמוי

ימע'(סעיג::וגכ'גרגיכגד::ויי::ו ס;:רסמ :Iמז::וירע'פכ::וכ'חכ::וגו::כע'סגכומר ,fוחז 'ו::יהיה :כיוקזיקfכ'iגיז::ועכ כf'ו::,מו::וקוו::ככעכ'חfכ :lמכיכזסרוזוזניחימכגימ
 :ייחסז ו::ר::ערמקכמ'זיו::'ט iיע"ד'וו::כו::סו::וסגכ'יגמיגגוו::כקרfוכ::ס~ככן

כמ1ררמיגגימfו'fכימריכפרו::::ויfכמירסמקיסי(fופ'ריו::ו::סיחגנ"::וורגכןו::גיח'fכניו::ממרמסעכגמ'ר'יכמיגייןז'כיירו::=ייס'ף ,וכי/היםמרינתבניהבונהאטר
כ'ס rומזכקוכfוו::כמכחfויסרגיירfכ::וממממכפכ'סעו!:'סו::ס'יככוח'סע'כ'סכמרמ::ו'סיז'ס::וסמיר::וגעכ'מעח cכממס 5עמו::'מ'ס'כסחיומ 5::דfכרעמ' סו:::!ו::מקיס

רוכ,'ייככאדסישנחאל :מסס 'ו:: qמ ('::וו:;כזעמסיממקכ'סונכמד'סמכמ'סכ'כ'סס ::ו'::וכfוף ונ':!'ומגמ'סממכועערומ!:נ::ופ'ממקכ'יככ'ס Cעוקר'::ו'פ'מו jו 5כ ':!כמ ו::י;: rנ'ימר
מז(י

ענף
 :יעקנ)(חתכמקיסנכ'טינככמכחתעו~סיתיתכי ,תוכסחרמכ jור Sמת
סחכה(וחףנעות"זכי ,וכ'טוגותורותנסעכ r /תעות/תעות//ג r /כעות/לא iי

 ,וכתוךיתתתכוכ Jנעכ'ת"וכ ,תטונתעכ J!במכרג'ס t:iגתרעתעכ Jמנרג'
כ(טת:ייחכפעמ'סטס:יטנ:יוכת r ':ירעוחמ 5תכמממחוגיטיךעכוכמ:י

תטוכעכי!כיכרכמגיעךתמרזעכי:יוחגסומקריות Jמ r:יפנבכיכטמכח
גיךבכ ,ככוו'ממרוס(רכווחכו:יגסוך:יעומךיס כ// rתממכס ,כסס:יטמו!
 ,וכיס Sתח'סרעו!רעכנסחכת'כומכתיסכרגו Jגכ '1 ,כעמ'ותטוכעוטת ח//'ב!י:
ות"וכ ,ךחמזךח !"כבcסנרגתנוכסחממכס ,סנתסתכחכ"סתטונוחכמען

סעכ'ןכ~וככר ,ותכנטינתטונמנרך ,טינתסימ P~גכתככנומרתתטוגתעככי
נסמט'נסיfוfווהוותפועכ •ןכ(כתוחיחגרךתומ Pכמת ,טונתוממותו Sגע

גכומר ,מוכח Iך"fוונכרסרע:יעכמנכ ,רעממומ:יג:י Jומ, ,כמקגכ'ס
ךן ,:י rכירנסג!וכמנכרו .כטוכחו:י rגיטכיככ:יממוכ:ימממי! iטסכככר
fוח rזומכס , Jמסך'- Iסכמטוכ Pסרגוףותורכ ,ומטפט"ך'כ"כבככי!כממוכס
 jככתומטיניסטכיכיסככויוטגו!בכפעמיס"ות ' rנעות"רקמיגתתחכוקת
חומר~1כות//נחמכס ,נ!בעתתמיחוכמכמגת ,מוגכתמסיקוך~תנחרטפת
ג~היככ~תית'ת rמכגונ Pיור pמתטונגיות"כו ,פעסגכוככטינתטינ

כיך'כויהנרןמ'רו rמככויוסנותךגריסככ Pנמת ,רעעסומעורנמעוטף
חכיכ:ימירתכימורומסר ,'ךוךכססיקרמ:יפובככ:י rו ,ממכע"וכ!ר rממ!ב

 , Jסאנאלטער·איי!נ) •צייטריאביז Jדעצו )וf ,זמגתורמה

יומף

fוותייתךמרנעת//חךיו//ךקר"ח ,כפ'רקמלמדרשיה :סיס) "מ(חסךורנ
עכתקסתנ'פרכתנסמותות'פ//ח )'//ב!ר(כת Jתכו"תורתסכוטעמיתטררסת
נ!מככימרניבככ rךע"נפ//קטפיר!ב//'ע"ך:ינמרמטגווכתוכתנ ,פירס//'
חפז'טככומ:יכוובכוט:ימוחיוחכמ//כךורטונמותיוחיו /י:מחתונתטתי:יתרךיו!

 ,מוחיותכמ"ככמךרס'ס:יייגוכפירקמכמךרטיסרכfוiכנרגמ!טממרתו rו
 ,כעות//כמכקכו J 'וJ fךחכךמבכ//ג ,מוחיוחכמ//כבכוכס Jוכירופ'ךרטוחךבכ//'
כךר!בו Jךמ'מגעוסנמותתוח ,סריוכתורות Jךכתג' rךע//נפ"קממריגנר

עכךקח'גסר!ב//'ךחי ,ותסככת'ר'עתתעכמת!בתיIל .גתינךכע~סכפרתi:כ'ח
ו :fכקרסינחכמייךועגי ,יךיעסעכס~מ j "ב!!בתיקת Jו pכ ,גגתניתקרימת

רכחi:ככרגתככרמוכגריתככת'פ//ת~פי' ,כו'רמימג'כח:רביירנתחס
כמךריטרכfוטסנרמסככמט:יוfוכפרט//'מכ~ ,מחריחימיכתמסימ ,גו/

מךיכחבני :כמוךתקרימתו!בסכחוךסגתיגסךטסמכבכונמ pןססוfוכפ'רקמ
 'וfמיסורנססככסוומחר'סתמוחריסךנר'סכגמרמטסךמיחמ .גו/:ייס
וס t:iמטעמחמחי , Jעסקיגכגותמיתi:כךמרכרממ ,נפגיתןכסתיר(רטמימתת
ס pקחמר ,//ועייתר)כ'ן Iומזכקוכמכ pככיכהמרג' pךמ ''' P(פרמי~תמרגי pךמ
ךכמ jךגיו '''ב!רפ(ךמיגוגתיסננ"תורנכןג'מי Pךכמ Jגיוכמיתיסיכת iמנכי

!בסךמיזוfכ ,גו/:יתו~ןבשלםא :מיכתמ)סרגי:יומתורתמקוסוכמגמירי
 'בכוס'!חכוחבכךסrריס Dגעךכימכfוגסכעטוחטכתנומקוסנככחגי/בכ//fוג/ךף

t:i גנכויבכקננכינוסוזרסונמנמסורסמורסבכמירסt:i סוr וכניסרוt:i י;חקממנט!רמ• t:i סr גמ~ינכישו::רטכסירוr ככי:סס!'וקוו;מ:סרגכומיכר~
(טסגכנכןנכככו!'וס t:iממקח;מ •ינכקנממ:ויצחקגר)(כרi'כטימונוןסעונגוגולעוה//ב :ורו//קסמכומנור::רו rסו t:iכקרממפויטיכו Sנכ t:i Jככע
קרייס •נפירקמ:למדשריהרנכסטנכונכסטס Jסמי .וסנכעינהטוב :גח)רעוממנכרוסעונסרבכומהגמגמ Jבכגיונכפיככ//טע//פככנומרסומ .גו/

לעלם :נסחגויי!יוגרסנ t:iוטנכככירט::ר iטמוהיוהרמרכנכס//מריו//ןניפרניסטיגויסכ:רס t:iיטיך...נכוחגפייrכיר Jננסוו:יטוכרניסכגטון
גסוןוח"וחרסגנכגסנכי Pס r 'גתיניrכגרונכנכוכ:רכfכסן:וכגןוכחיכג.קנכיס

ידימסוכבכ Pךוכ •גרי rיכתיב :i:ינכגוכi:ייהודהואזיליעקנאתוהזהיריצחקבאיצחקאת Jנככיוככפי"ט rוסיוכיככימנכי:ייטונסומ
סככיזסרגחיגגיוו כf//נ'סבככנכסוכמגבראבתרקישרישארמאלאכנעניבתונסיבטi:יוגגנרטיוכי::ינמיססונכו'יהגמגמ

כם"ומנמיקרמסימוזגריס rרפסיעמנפי rננכוס//כמיסססמכ;סממי!'וי
מ"גרןטסגככרסנכומ t:iכןורמימגממרמהמאזניבירוכנעויכ)(הושעכרכתיבתגראטיכויגפיכיגרמחרומוומיןסנכקכג

 :סג!'ויגסוטסשריםסורחיהאשרכג)(ישעיהמהכאואבע"אמונכרעוכו!'וכטורו!'ורבכ;סנכקגגיס
וגוfכנוכירירגמ Jרגיו •רוכוככותים :ארץננבדיכנעניהסקכ//i:יטi:יומזכככיהיסטונטסומסטוג
סך?יסרמהור::רככקוסביוםהארץכלעללמלרח'ותיתיד)(זכדיחשםיזמוככררעוrכורוrכ Pנוגכג,כגסככטיכסומ
קמימריטמרוכ!רגי' •יטגסיאל :כככ!רמושמאדה'איהיחהככככגונמסרעסמיןסממהריי!נרון

 : Jנכוט' Jטמ'גככמוסטעוטיןככככמוסססוגוחרו-"חה,וא '.נכגגכfכ Jסרימככי!'ו!'וגפירקיהכרו
 I Iאחאר/אמרהיאאחרלאוהאירנאזכ)(ער)אטומחרומוכיגריסיסכעס//נמכגסמקכג

טובותשט\עותבעלהעוה"זהבאהעולםהזהכעולםלאר'אסי)(אדנחנינאברסטוברגנורקרנכטיכוייסי'יטגמ
אבלהאמתדייןברוראומררעותוזבשעותועלוהמטיבחטוב[ברוך]אורמטככוגמוi:ימיךכמערנאטי :וסנכטינ

ששלאוהאידנא(עד)אטואחד][מאיאחדושםו •והמטיגהטונכולולעוה"ב ;~~כב~"~~וכר~~~~~~ ;;:ומ~~כ:~~
ה"אביו"רנכתבהעוה"זהעוה"בכחעוה"זלאיצחקברנחמזרבאמרהואאחדגנכגסכו'סנרוקממרובקרימ~ככהנ
ביו"רונקראה"אביו"רנכתבאחר][כולוהעוה//ב[אבל]/ת Iדליף Iבאל/ונקראנכסרסנפרקככגומרסגכרגןגמיג

'\iה/ ז'סכI רביכתיב'לעלםסבאג)ההואליהאדכבפירקאלמררשיהרבאגסברא]
לאהואברוךהקדושארמאבהורביארמררלררזכריוזה[וכתיב]לעלםשמיזהג)(שזבותתכיב]רמיאבינא

 :דלי"תבלא"ף[אני]ונקראה"אביו"דאנינכתבנקראאנינכתנכ'זt-אני

רכיעיפרקשבחגומקום
 :רמוככותיםגבייהורבנושכיחירלאכיוונמיהיםמרינתכניע/א'נאדף
מקוםיוגמריעליונותניועושיושאיולמקוםשעושיזממקוםהחולךבשלמאוכוןממקוםההולךע//נשם

ישנהאלעושיםשאיוממקוםאלאליענידולאהמחלוקתמפניארםישנהואללשםשהרר
ארממשםשיצאמקוםווחמרישםשהלךמקוםחומריעליונותניםאמרתהאונעכירהמחלוקתמפניאדם

 :וכו'ארישאאביי



תופפותבונדבגנכדףפסחיםעיןרכפרקשנהגומקום "יש""

 Cנגיווכיס 1Dכ •מיגיוכרסיססימן :ור~ Pכככוריו CCוrכוrכג(ור~מהמ Cרמ_:וסכגרוהווכמכ~כקוהוגמגיו~יוססרrכ:רכמי; •כירכרכרמ i'כג.כ'ממבו
וכקוכי;;רור cמ''מרןשפלחרי: 1C ~ Dכומיג~שקמח' :ג(ריס P:דקלים' iןכ,כקמיגייי"כוגייסמיי:ריגורגמכווומיס D' rמכיו..יס i P:!מ,גוכfכר cמכג

כ:ריככככוריסכ~ D ;::יקרמכמק"יס :tכ~מ,ןרfכסכי,בכנמור'ירמי~כמוומיוסק"יס :tכ ~,פ :tררווומ ;e •ג'י :Dtכר :tמכשקמים :גוומממימפות
מרבר'יגiכוככזו:ר :tכרסמהרזכזו :tג~כןמ~ונו'בכורס :tוזוטסמרז jכסגוגמוכן] Sנמר(מרז)גמןגfכוכר ):רפ(במגזוו!ריגן :tוררו 5ממרiככימ1tור
רמיןמיג~ויגיפגןרfכזכזכ :tכמומף

רככידרנאכגידאממכו:כאנמערנאע'ואבבדףס :t'יfכוכוריסנכסיגיו ' rממכממכימיו
םמריס Pווכrכ :tמממר\ס'כגממכימיוומיו
 :אשתמאמנמואוי, Cרכר'יייוכ Cורכרכהיכססינכ..יגיו ' rמ

אומרגמליאלבזמעון Iגרבזתניאע'ואכגדף'רמיגןכרסיס :t'"ק'יסואל :המריס
סימ!מיליולהריםסיסוולא :בכמקיסג :tרקניסמנמוכסוכהיס
לשפלה[סימז'~יםליםלסימזליס'דקלעמקים •שבעסקים :רנן!רבומ!ר •מפירו!ר

t:i כגיסיככ-.יסt: כוסiככוחiלדכרזכרלדברראיהשאיןפיעלואףשקמה]גמוס~ו
ל1כרופ'ינבכננ'י •מיהןלכחל :כמ jומרiל מהרשוואהכסףאתרהמויתן ),א(מרכיםשנארזכ 1 1 גfו וf(ומיכויס Jנרקגיסי'יו Cרין 5
 ·וגו 1v5כ1כמוקיס:סים1כ'וס]יוחסיןכשקמהנחןהארזיםיאכאבניםבירושלםfוגי vג DC •וממכר nלמק :גחגוכקרי
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(ומכגימטווכככגיינומוכח][כככעןלוכחסנחחרככסנכנירדכחכוטגרפכ t:iר
ולא :כסהוה[וכיס]מו 5ויככריס) 5וכרפואותמפרוגנז •ו][והודוזת tהנח' ttנח-וחנכ"נכפרסוט"יחק iסגסנחfכככנככי
 t:iכיק-רוכגעוחגוס'יי'יי Dג .גוו iסוההיכלדלתותקצץלו)הודושלא(ואלולו'והודוככס t:iגגמ t:iו::ו Sמקוכרכי(ו::ו 5וכגססרגחו
בגגונוגתייןכ)(וכ"כמוכר t:iסומ Jכרואתסתם •לו]הודו[ולאאשורלמלךושגרסג)כיחמיעהוג t:iרג t:iבכ"רכ'מיגמוכיסמ

 ·כגיסןגי~!:עיברונו'סזמהסבגירניסז'עיברלו]הודוורא[העליוןןןז iגימימוצא jככווסיוסגכסככגיןקנככיו t:iככוכו'י Sרוכ
גי :tר iחוrכ t:iועגכככוגיכןסככגככמחר •ליוכתיב :ורו"קכככחגחועכירו;ח'טנiנ

כעסוהיגכוכחגיכ]כ' ~/'דנ[גרג:כי" •והודווראמזבנ •רכ'כ"ככסכבכוסיוונוןוכבכ(נרוכגי ו t:iסiנקדכמסג:יכיסגי:יסיחנבכחפכח bבתותרבבאכהמ ,ב,נדףיטד:ייירככטככסטכח י:: t:iנכi:יוגיכככוחו ~.נ Iשלעיחעושח /'ע '"
 jווכהורוסניס Iכגמכפוגמוסעסי iכככמזטוביםימיםובערבינוחגויןמיוכ t:i::וו Iווכסגוכט'יתגגימגסוס
רין 5'ייס'ייוכיסכמותןכטג::ויסיפ-סזר t:iובמוצאישבתותובמוצאיולמעלההמנחהגו t:iזרסרמיןiנi:יוספות t:i "גוכגרבכ::ו
רמ~ t:i 'כגוגמסוףגגן'יג::וגיס~קרםממוםובכלהכפוריםיוסובמוצאיטוביםימיסר::וייוגסהחתו!כבכוגסרקוכניע rוכבכוסו

ססיi:יבכגוחוכיס t:iכקומחווגגסוכחסייןל'ייוחגכי:רוגסככססבגוססמכגוכיס t:i iע
וס t:iוככווו Sכסנחוכוכiכומוכפסחככרחסוצבורתתענאתוירהעבנדנודשםששנבכו~'וזטכוחסרנססויכככעכ::ירכנע
גךחככריגוגרח:י~ירכגרג-יסןכווכמתזריזכ)בישת//ר •לעולםברכהסימזרואהאינו::יכיוכחוiניוכיס .tAרוכבכ(כככוכעכ::ייג)כ

ותיוגדrכסוחיטכטוככfכסוfכפיכוכככונכדווישונ'זtכך ) iשפלישובפסךזריזוישונשכרחככהוטחקיסועדכסווכסייסקוחי
מגגוגיס] t:i [כ Iרגמוסייוגגרחסכור 5שבתאכולהדעבידוני~כרזריז •ונפסדשפלוכקריכוגנכו'יויקיס i5ג t:iסגרר'יייוכ
בכגיס?::ותפככגי"הוככגמפססזרממדי-בידונפסךזריז •שבתאבמעליעבידולאוכיןגסוכ'יין t:iבגוכיורתרוויי'יו jמנו:ר
ויי-מ iכבכיגפוןכסוכס'גמוכויחזקיסול JI •סכעוסווכגםגריזוגככ'י t:iגסגחבכוסין
 :יסרחככזוגחוס Sככגססבכססככרנכחושפ •שבתאבמעליועכידשבתאכולהחיןכפרקוטגככוחקיס t:iעררסיירכ

(רףנסגסרריוגרמוכריגו .כו~ורוולאעבירולאשבתאכולהעביררלאונשכרבכ"טסחקיסככקרוכיטי t:iדרקיבכדווטיו[ח]
זסונון~ז:יס .irAר ):י(רףוננרוכתינ:)כולהעבירדלאונפסדשפל •שבתאבמעלי :רג.מ(בכוכסריקיס 5כוכוטוrכקיוסנו

חוהוסגכיבגדככמחוגיכןמחוומיןגיסןדהאאעווגדחמוזאנשיגהני[רבא](רב)אמר •'~בתאבמעליועבירשבתא
ו'ינווגנכוכקווכומותויזיו rוכמ,ו t:iiחילי. )-לייל
]ריוגוורקי~כוקורסכס t:i'י~גככרקיס r~חומאוומאכדהאהואמפבקותא'משוםשכתאבמעדתאעבעברןאר

 iמ :כנכגיגהfביכן Dיג iגר iממגמנכבככרין :להוקריבאשכרובשפלהיאפעבדן[קא]לאנמי
נדנוד :ומחגססעוהבג t:iח •סככגחסבז)(שםוכתיבחסדךשמיםמעלגדולכיקח)(תהל,םכתיברמירכאשםכ

 •נוו 5תענית :lגכיו:יר~ז •בכניו::ילשמהבעושיוכאןכיצרהאחסדךשמיםעדגרולכי
ינ:)(רףתעכיתכוכסגתכוככrכג:ימסווכאו

ססכתגכוווכסוס •סנתותבמוצאי :גר:)(נקככןגככככוו S:רעגיהחוככומיןמוחכ t:iגוחוכוכמכור Sתעגיהסמו~ככככיס t:iסנעכככחעגיןגס'ייו
t:i נווסיD '! יקדעגככחוג't:i : כושפל :וכגהג::וכבגג .זריזt:i וגג::ובכגיררגמגרt:i ווכעגי .כתמt:i וכוגיןקמוס 5וכגססרג)כוומעוונבככירגמגוכיכתמ

 · :וכיס t:iוכבכג .גסוכסעושין :ווג'·גו' Dומוכנככומכהורסמרסיבגסוקגבגוגסגקוכוומוכויגןמיתמוכיסמוכ'י t:iגגמ t:iנככוס
תוספות

ר)ג iסידiניiנפגיגנרוככרג.ח;חוטנחחנמפוקיבכנירהחכככיבכגרדכחרכסיניכטי:יכיסגיכירוסכככי,חיתח·חור/ויטכiנ 'כ) 5כוכוכככחג~חעושח
הכותב

דיל,כשירעבהאדםדהמשיכשהקלדעתםוופילדשהודולסייעתיכווכסו Iההמומוכושישומההמאמרזההפסדשמעואתהיגנזואותוהס'ר ' /Iהשע'סימכי(
ככרכ Uאהרעברת',החזקרת',מאותושיבריאספק ,'נממבוויאכ'ה'םזוא'ירעועיכמותול,חסראוישאי(מהמ(האו'תיחזקיהיחסוואיךהשגעוכות

חריווףיעקבעיון
 :fו::יממזייודממסדכמיפסכדמר::יריומנזיקfבכfבfו::יממ 1זייגרודנרכס jבכ~וחינוו!:מחמכהחסוfבס Iדמ!:וסייכ'נעי'גרח:וכ::יננגחכ'גכקעךכfב וfי:: . ,'י::ויבכזוצאי

עכרג 9כ:יוס'נחומ::יוכ::גר::פכ:ינריימח :t 'מד::יייכדס Cוק .ווכ'זמהrומ ' :tכהביעכמו::כוחוהדרג::יועי'ע :t 'עמכככיIוי::ייגרעהיהידמסיכירס::יעfו
::גרכו :!'כר Cכ'מומ Iככוע::כוfוו!:פכ Iוגעכעכגגחדסמייריזגריימfור :tוחפסגריימfכקנמכ::כמחיכ Iמדקזק'זי!: iכיווריס Oסכיוסגמוכחיכיוf::מוכוכ::מומכfווככיוכיוכמן
סיסכfוה 1Cכבכרוכיססיו::חסחחרגררס :tכמכייכיסחיכס e; Iכיומס cכ חכ::!מכו::כ כ::! !' :Iגגנוכאן :דכfוקמ'כוה C,גנמוהרגמור::ימכמכ::רדfופיכוחמיכfוו::רויסכוסיימ CגIו

fומכגנגנכזי Jווגכממכחכסומ :tעו f::Iויכסכ!:יס :tככfוורסכרח::כוסיסמכיעס!:וסכססfו 5כמכ:מסג::יכמיימיניסדכייכוגימיכ:יימיסחרו" iמריכ hכר::יחיכוקוכעסנ'כ .כ::מ:י
סייכו::גרכו :t 'כ:מ::יבכfו!::מנו:יוחע'פ!:גמס :Iכ!:כח Jעכמכ:יכחמגמכווונח::יוו iבככמ :j'Iרעו

רנבחס Iכבכ:נוכנכוכדכמדסייוכמהרזנרכ!:סכ :tעוfבכfבמ:י cככfב :Iמקייכחכמסעכגחו(::יהייכרכנו(fו'כךכמוכיוחבכחמררגרס ::r (מוכיוfביכו'גגfבב,מס cכמוכי(ו::מ,ו
מיס Cכמקיימיסכ!:מססינעו!:מס!:ר .ווכ'מ:י ::r (נעו!:יסכאן :מס cככfו ::Iמכוסס :tגעו רכ::!כסס ::Iויכוfבכר eוכפכ :tמ'מ(בכוכגגופן ,rכס~fו!:מכווכומפ'חע ':!כזסכיוהיך!::

יוסףעץיוסףענף
~גגוך jוחוסס'חמורסךסמתח·מסוסגדותו'נו~ח~ס~קותוככוגיןסיוססרח •ענירומחר :tבככממיסכ!:fורהוך!:ניניכוכחכפרוכfווכפר::ריס Iךחחחחר iככ •כופרמו

סססגימוערמ~קי'וח'ןסרג ~ f5כין Sמתקגססיוסיווסערון . ),ו'סר(סתורסוגפר י::יי:: fIוח Iיבככוו:<ודו .קי~ Iח,גררסIוכמומIו!:ויכגר ו:יו::!דחע'פמיIוכו Cסככד
 , 1חי I •נחנחחח'~חיחג::יכמוגעכיוג'נעו;:ומ:ירח..כוכככמומרסrוסו .חוך!:ג'גיימכפרכfוככסיר:ו IוIוו

 1חו(ק iחמורוגדגר .ח~וורגרובנסמתמוכמותו,גג!:נכנוירס D:יכמהממ::יוfו'גגעו::ומ:י!:הדככדמיירכ:ג •עכמומסבככעוונהסוה::י'fוומר
 :וכסנתומ~קותחרסחי! rס rגחג~ .בנדיסחססמתfכ~סיגו .~רג,גוד:יב!:ריזכעככ :tכfוחיfבפיכוס I 1עוכדיכדפרכfבכ'fב .וירו!:כיסיון 5נכחמוממממיו!::fויכו

מיומותסטכחסיט "טיוועמסבנווסיגוfכר .וגו~סמסכעוטי! iכאכ :ומיונמבכ(עעכוומיוי::ייסמ'מעכמומרקויסיכ
------

בכגגו::יפסוקומפר!:וגו'עכ::יעמוקיסמיסבכמ::י C 'מיוסףרנ!:כיססעכוקרמ . 'ו"מכמכfוfוממריfו::יחכחוfוכfובחומרדגריוומק(ר:<ניורמ::י:יומוהף::יכויהדוrבכפומהבובה
רוכסמגונסוחי!:חיקוגעומקירסן Iמהסוfוכוככסנענ::ירקחגרוגנדק!:ומכדגרהונסככחמכקדרסרומחיסfוו Cכגרכיסfויכס!:רעיוניומי C 'וfכקרח:ירחויכנון cח'

 :זרכי~ Iומהקומגיכ::רוח .vי ::!'י::וfוכנממ::סומוכיfו

פערערעלט.פערצערטעלט. )י:: .לאססיב Sבא .פוילד) .ארבייטזייואיןלייסיג Sג) ,געשיקטנ) .בעשלעפטהאטעד )וf • 1םנדתוהם
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מנרתמבריחים :גגר]וכגימר • Iוככסוכ~כמ j]מפי'ט'ינכiכיקלעולםבנוסיג~גי .ירו..ר~גרוגעגרוכי~מי~ 5ךוכוכיס i ~ tiע •~סוכ~ושאר
 :ע"ס]ט'סגווס Gוכגפסמוגכרעכךגיו!פי'ונעווןפרס''' 1'עי' Iכוכג 1כ'יסגיוכסוקוככ'י;גמניר'יגיס rככמ'גועגממתקולתא : 1ערםי

ככמקוכממרוקfכרכמוככסככעכיסכמככ'ימי .וכ'מסמנוחיכגמ rוככעכדה'סכאגרתא :ככועערכרעכמטתווככתכז'י'יומככועעוסגר'יכריגיס
ות rוכ'יתכוכית(כיםמג'ימי(עסמתסכfכס'ייfכרנריסכסfכרר'י"'י •וככוכררח"ס'יר\ג'יfככג'יומככועעוסגיגרוגרטחוסככסכיר('ירזיייס

גיםנפגיככ'ימכמגכוי'ירמיןנסווקיס'כ, •כקנים :ופקמעימגסמי"ימי"י
 Iפ(ג]גרממריגןוככמג~ומ j]וכעככיrכ~רבאמריהורהכררבהלש.שלא jבעושיכאווכססעוסיס j]יס 1יקריוקיסוכקכומ
עסrכ~סריןוככוח~גיווכייהיוקרמ"פ ooאדםיעסוסלעולםרבאנרז.יהודהרבאדארמ~'ין j]גפח •אפחזייחו :וrכ 5ווכח'נררוrכ

כככגכגיכהגסוחנורווכסייסומוכוכרגיריסו " •יוסנין .סיוכעמגתרי :עעוככוו t:lו
מתנז'יfכיכסהס tiעגfכ tiזיגור ' l/ררשמתוךלשמהשלאפאעובמצותבתורה : 1נסםוגעת(רע'י)רעי(כבוקוכככורי(
כככעכימוהוכמכ'י tiמכמנעכמסככככור :לשמהבאלשמהשלא : 1עכי'י 1כווזי'"יג .רק'יכ"'י'יומנדלי
:ומנדליכ l/רקשמוימגוום'יוfכמנראינוורחייםאשתולשכרהמצפה ך'/תשםנאכעכיס'גמכורןעונוממיגוכמוקוצצי

גרוכגרחקמיירי '''מכ .וכ'רק~נ~וכ~א'זtתושכר •לעולם-כהמבסימורואהגיוככהויעכי~ןוכונכ'יסהוכ~ין~גכ
מ,גחגוכיררנגןומיסורח~rכיס'וכרגריליילמרסגגיוכנכקהנ~ןסוכטrכ~רנכ~נכין

קוגניגרןוכרוכס(ר]נפרקםסגיכוגוכוומזבנאעבדקןאבתאאםורחתאמתקו .יפסננחקעיכיסס:ונותנים(רכס)
מסוסמיכמכככיורמ pמ,טנווממ,כרכהלא)(משל,שנארמירא~נהמשתבחאשתכוחימקפידי(הככירfכזיריסעסזיוכקי! tiג

fככfכיrג.ונג[:ו]פ/כיוכ PI:iכמוrיסזייrינ~בקניםהמשתכררכבזנתו :ותכמורעשתהסדיזעומדיס t:I •:מתורגמניויפ'יזי~קכיטוג
ימ( p 1יומ, 1דמ,כרעכיס( מ..<ירקממרמאילעולםברכהסימזרואהאינוובקנקניםומעי! t:lוטנויסוימיסכמומ t:l'יחכסככפכי
ד' :וק//כוכןני~רiר~וווכסרסנרג~עינאביהשלטאח)אפחזייהודנפישניויטעמאיiר,נכיס'םעות :כיניסכונסוכינכיןנפיו

רסיעור •ט'נ:וןרומ~חיןפווטיהדסוהכהמהומגדלימטאסןבתגרית'!ר •י_ישא'וכסכח~יס:ססדינתסגרכוכחכיiר
כחוכורחויוכ Iגג/וכוכוןוכקרירפ.ווט~

ככ ]ו[נ/רכ/ק Iפ/כוימנכריכ(כוגסנככיויפהבחלקעיניהסנותניוטונותאילנותוקוציצתוספות
יג.fכוקממרככתכרן ,,'כfמפרוע'י'יוכע~טעמאמאילעולם-כהכסימזרואיםאיבם t:Iרככככ'יגiר'יפג'ייסגיס tiפ'ן'יי'יגמ
 '"·רכ"' l וח'"''רfכוי! (('כfפרוטו"'ר/ו lרfכ )כfכ pכנכוסיסכאן :'יכfככמיfכיייירכיfג.

סגרפררט'י t:Iמ'מירמקככיןמסגסעכיסן .ללי'י Dררכמ]נונ(ררכ)תינכ'יכורר//"מס t:lכ " "-,( ""' I 'J (פרוטותארבערבנזתנו •אינשיכהודתווהוג
נככ Iג,הנ.:כיוrכד I /כ[ :גמיוכוכהנרו •כותני!שבר •םעוברכחסימזבהםאי!:ונכוסקככ ). 1 '(יףרכווכrכ Iכגפרקמוכר

הבאיםמעות •יתומיםתים°םתורגמניושכרגנרמסכמכווכחכסככ~סכמכrוור~
במעות •שבתכשכרדמיחזימשוםתמורגטני!שבר.אבשל •היסממדינתגריםכווכרגניןוכייריוגהסו Iרחוו/
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ס'וס Cכממרו'<סומףנמiכרמסר rחוכ rו\וברנמקומרעומרכוכ ,tAםיטכיtיייסמ)רrכגגכקנrכרנח'ככחגררחיימ·יכמ Sגכררילמא :גומ rנמ[מג)ו]וערג\ווקע t:iגפרסמיןקבוע
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סע(ן; :!';::~;עו;ס

קוונרויכ!:'עוסו'

וונר r ::כמוכיוfו
סוה j ,נ''ז<::עגו(
עגו(קיIכרע('ומי

ב'כן:;יעורכoס'בכ'

'ן,מועגן;עונ"i:ו
עכו~סיקף :'{:; tממ

'וקר .rסוח::<'כון
ס'קף :I '{:;ע{(עו{ס

'עוי :I ,פסג'מ' {ערכ
 •גכסי.ו{עוג" Iכ

חמרכו :t,יון ,'וfו
r: 'ו(ע<::בכוב"ב} ::} 

"כ'ו :r:ירק'עכ'פמ
 <::'<::' י'פ:! ,ימ{'וס
ון ::11ו:ינ'{סi:ו'וס

 Iו;ס' {,;<::בהופן
מפ ,ד, 1:יכרח( ::1

Iכמ C ;ממגכ{ :t ע'ק<::ר
 ::';:;רקמ'(וסfורו
 r"פ ףק'<::עגו{

 מו~::כמנמi:ויקיע
קווניכן:;'עןי Cמבכ

בכממרסרקיננ rכיפ
 :Ir::<קוןביד~וכו{ס

'גכוי :rכסוהגכגו{ {,
C';t: }ן:וגכסגןt מי'י

ירעןכמסכהמר
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יר~ .tiרנכמlכ;קממחודק;גטיטמכ;כוסמוןfכחורק~טמין .ימייייקלכוזטופר~גיליטא :וק";וגו'כמכיגפמממ;fומקגמfונכיימי וf;דכ~אירמר.שנח]
ינכין~גטומרון ~;וחיןו Sס~נכקוס .נחצר :יקמו rנכוחיג~~חחוכיק;וחספוכנכננכח;חטרוןקומ~fכיימונכו;ו"ורומק .ווכ'גייניסנכ;פג~ ,;ה~:ב ~~~

I יעfנוטופוכןימומו : )וr 'ומגכ;יווסוו~וסמח;נכסמנכגסזגכויסממומוומחוחוגזכנ~זכניסונוr אי :יייק;חמנויחרמפגי"מןהאי :יקתו
 :ממ t:i~מי:יfוינןגנכקוומס ti~מינסרג~מי;ןז Sנק'מסקןגי;נכיקןג;נג;~יסנכ~וכפ;טפיג~רגטוןנמנמיסנכןגני;מ~זנוגיסרוזכרמומו

גובכי~מגמדכמ~יגfכיייכי~גיה~נר~ייוכובו' rנוטופוונרמזמקוס-_ 8 _
fכנירדמרמפג~ממןהאי :ווכ'בכיכויסעלבוושופךקן)(תהל,םהכ~אליסאתקנתיהמאיימיטככו"זכינכיטגרזמומיסנטפיוכמ

פכטיי"ן .פכנמרומני~!חמדמיריקכחסאייצחקא//רררךלאכתורייויתעסנריביסרקכ ; Sנ~יטןו~ווכ'כמו!ר Sבניא :~זרביוסףיד
חםשה :~רחס ' Sמכמנ .צריא : rנגנכ"לללנניחנ~יוחרקניססנרוכן .וכו'יזכיךייו'רוי:!נכייןא
 :חזכחי~ססוו~וגכ~סווזכ .~ןוטןכימותאצנניאךאכינס )כג(שםרכתינג~נן[fו] t:iייקןספ'כרח"וי'גכ"קיסססמ :מ Sמסיזנן qמ

טואל :~חיכןסס .רכגרחטולאיחירירקלבצלהיש!זהעמריאתהכירעאירע ; S~ייוכ חו,,; 5וניחיקניסננכ"קיססי"ןגיר;;~רננכ~כ~ור~
 .זריתא :ננבכ'/וקרפיי"ףנף 5 •יפרממרלאאראאמר!לאיחירירקלובצללבנהובצללקיי~ןבכי'רגיכרחןןרבכ:י
 :ספיכ~ .דמרכמטולא :טכורגיי"ואלאבהל!ליתעילויהרחבריהטולאנפלאבלעילויהרחבירהטולאח)נפיל ~ ~~ D {סחז,יגי~~~

יקשהבכרנ~:חינן ; 5 •רבכרכמfכטולאחיכיבראשורמו'בנהבצלוחיש!בחצריחירירמלבצלחישזרתביאחא ~יןעחק'ז:;גחד
~ומגו .רויחפרזרמיכי :ו Sנכ .יסינוי~ , /ו , / :!'ונכק~(ינייפ'רן:;

דכי :ס"ןסריס •דכזודתא :ס"סש//מלאואלאנמיבשרהאפי'עילויהרחנריהטולאנפלדלאלימאאידמימוניןה :סיג :I:ור
 :ס"סרספיננוגמויין S "~ •חינוילאלבנהשלובצילהמינהשמעעילויהדחכריחטולארנפילאע"נכחצר ~~~יג ;ר~ נ;~ר~
מיכןכמסקנכיבכחנגמונ .מינ~ונפקארספניסא!האיען/ב][שםבהל!ליתבסרינחתאג)אבלבמערבהאלאאסר!רק'ז :דונסרנר
נויגהוכפרממכימחמ~וזקחסגנוןאגיררארישיהרמצליסא!והאיפלגארוחלריריהליחאחרארריiכראאגירראכ) : {' S 'ז 15ק

מיג~גפקמלסאי :רוחיכטסקמיבכחיילייל ..cיייי~לי Iל נ~סמ,ןכפימפגי~ככווח .כ~ויי rכבאקטקטסא,אקאררפסעסא!חאצררארוחהאחראארריק =-,..
נוזכ .גזייה :ווךפחוןfכיכ~גכיגיסעילויהכרעיהמנחאנלעילויהכרעיהמנחדלאה"מומייתמיעיןאיעקר

כס~נכ~מריקכח'נחגפקמ rחנכפגי~:ניטולאגרכנראטולאיחידאדריקלאטולאהויטוליב(חמשה)נהלזליתחךושיגאוניס
ה'/נ :מ,כןבכיקובכ~כופכ~כiנקכ~fכמוייכללאדערבתאוטולאראדבאטולאאףראסריאיכא ) iרזררתאטולאררפחא ~ ~;נכ,ח~{כ ~~ר~
כר :~רק~'יכםריק;מווח Sו~יחפקבכ~מכרולנרטוליח י~'כiסילויהרiכשיוכלטוליהiכשיענפיהרנפישכלרמילתאערז::יייכןרסקיע

רמרזכורריה"נ :סבכירטומר .קםמ / I / I / I ';<רק'עח D "ר 1.\קן
כנכרונה jביכ :מרנגןוונח Sגירומ~נפשיךפידחילכרהשירהלהראסרהטוליהקשילאסילויהרקשיג Iאע/משאמןרן י::'י::':זח Sכ"

לללל י:: 1.\ "'::יחרוורןמג כנוןיורעסמיגו .נווןנמינכוירעכחרבחזינאאשירבאמרריריהוקטיאכוךרקט'חואראיחומשאסכרור 1.\וקזנו Sעססוfו
 : ):ם(נווכחיסומננכועו~םורונוןךגככרישפיאיגרירנישידאזרדתאדבירוחיפרחיניטולימכולהודפרישכהנאינכור I:iג~רקינכת Dג'

~~~ , 
ן Jכנרוהיר :~רו~כף .נחשאסינהנפקאלמאיעיניסלהשאיונריהפרחירבילקמיעאמינהנפקאלמאי ,".ח"סמרונז:עח
 :סממט'גרנמווממנכנכ •רגמגמ •שמעריפרלבילאפנויינןמרבצילילילגו :ז""::יןחז:גע',

, C ל 5רזרבעוכחומשתכחקאחרבאואוהוהחראמנאוחווינכ-.כן~ר 1.\קן'בכןרfטמימםב 5מ .כ
 :נו.)/כ Iככ~מיזממכיסומככו'~וטעפרחאהיאופקעהריקלאצווחלדיקראחבקיהאזלאכילהוגויעילויהאתא ~~ן~{ן ן'; ;~~~
 :fכזכ~גר,סכמ •נרמירמנ Sמילאנפקאלמאי'~ידימשיתיזפחתאלאלמתארסמיכהזררתאהאשידיוררתארבי"ג'בכ::יחרזרעןגי

 .כונכי~אדםתנא :נכייוון .ארנונאזדרתאגניוקאיראזילדמתאקי~אברדההואקזניעאלהלמיכתבמינה ~:~;~קי~ו~~ס
 :ס Sסוזכ'"מיכהיסרנכיי Ijננכןךידעדלאפרבג'לההואאתאואיסתכזשידישיתיזניהעלולפתאספיךדהו"'~fורזנכוגי ס'~'
-, , I I ~נמסכזנוזנננן:; , I I כתליאfונמנזכןיופמןחסוכ~ .ננימJ 

ופמכסנו .כסיכמיסתלא :חמרסכחינגאדתלושמעשיראלחראקמיעאלהכתבחיאשידירשיתיורזררתאער::יfורוו::זנו::עח
;~~'~fכווגרלא~רמביהבריקנאמרבנןצודבאכיררמסורריההכימשרווקאבגוויה ~:~~ {'"~~וrאיסרא :פירורי( .נישוורא :כ

" P ו"רןרגןח"חfזמווגמכומןסממכוס'מ~מורמזכויקמיעאלהכתבהוהשירישיתיןרזדרתארירערמננןההואאתאברוךירע: 
ירו Sממגקרגמוגקייוכטון .טמי~נקודחרהווקטבירתירטיריקטבסחכא]מבייכופנואמרורמאשמעשירירשיתיו ~~~ר ן~;; ;~;~

כסככיספווויסטי~ו ~ Sוןמיוגנפיכוככרומיחזישמיהפרירימטנטיהראדפמפיאטיהוטיהראמי~קינככעוגיין..י גנינךגכגיוחחאיסרא :נונככרוםא , I ., Iךjנרתודח Iמק-זמגג"סת"fוכיו~
ווח~ס~מנניחגגגסוס"ח . ~'''סומיחזיצדך,יסשסיהישורקטבצא)ם Iכתהלטיהראדנתרנחשאניהוהררדכמכאנרקינכרמסזסגין
 :כפמכקיוממג:רנגו~ניססמ,גןמימיניהפפאורבבאורחאקאוילהוהאביי .נפיאכיביהוהרררעיואכקרנא :;~ע 'ג;~;ג ,:~

ומיוג .מפדח :בכיגיסון Iכנ .בברוקתילהרירקאתימריריקטבלההואחוייהמשמאליהיהושעררבנריההונאורבבכז'בכ"גזרמ<::
 iמרסייקיז .דמסוכר :כמסיורבכמשמאליהפפאולרבמיסיניהיהושעררבכריההונאלרבואהרריהשמאליה ~;~ר~ ~~;' ר~:;'~~

שיתרסערבתמוזמחר •לךקיימאשעתאאתליהארמלי]חשש[רלאשנאמאיואנאפפארבליהארמ ~~,~ ';~~~::ו(~~~~
ונטולינרמיראחצברלארחצבאנטילי[ומשתכחישכיחיילאספקשכיחיספקואילךמכאזשכיחיוראיביהזנס:יר~כנ:ונכנונ

ללללנכסרמקמממונקסוfו לנהוראארבונאיהיבימיתתהנייוסףרבאמרהכסארביתבטויועיקרגרמיראחויארופניארצפרא q ' ק"י::קוז;גיו
כרארמילעניותאקשיבביתאתלאיכרעאאךמייתניהמסנירסייסומ!טיףטיףרשתיוסזיבשרישיהרסריקמן i ; ;וג~~:ז ~~ rג

פאריהיאאורחיהבהrלליתוכווריבישראאבלריפתאאלאאמרןולאמווניהתלאסילתאתלאאינשיח D"ו Dע''רוע
איסראעילויהמזיקיושרורביעיתובלילישבתותבלילילעניותאקשיכביתאחנשווראלעניותאקשיבביתא ;יךר~~ו~'"~~~~~ '-

קשיבצעימיארשתימאולענ~ותאקשירחצבאאפומא )צעא~שמיהנבלרעניותאאירםאשמיהנקיררמזוני ~; :tכו; 6 ~ ~~
מפחיךיריחמשיולאררמסוכרע"א]קיגנדףיומי!תלתי!מפחידיריחמשיולאתחליראכללברומותי~כו(ר\ונר ' jח

לללללחע:יtר :I,ח ,'וfו יומארחנפזחיריריחמשיאווטפירהרשקייומיתאתספחיךיךיהמשיאומוייהרשקייומישבעחגמוו"ז:וז:סקויג'
נכסקייי\ ~ jמ::יעגו,
 .שיםםעלאיין )י:: .בייסעפאןבאסעןםסע Iגעווז) .ווארצעלג) .זייטמזרחג) .שאטטעןח) .ןמברן 'M ;ה- ~ jנכקוc:גמזנז:ןו



בליםאיצרכדדמר,ש"א קיבדףפסחיםיריעפרקפםחיםערכיי IIשי
קוכומו'רמ~ו .וגו'סככיסlוכרוררממרי,כוחו'נרסמ,יסא :רקכיסlוגגזויריוכ Sמירוככסיזוטרגיכ .ממוסימירא :סיגוריכטרןסגחפייס

גרמנכריכןכר"מו'כסנמסקרוסכיוסכמקןכוגרןכ~סימנרן~ו tiוח tiקרו ~פי tiליל :רעסרוזופזורוככסכימסומררן •כפרזומררנא :ספתיו
ונססנפיסטעכרבכרסוזומכריזויןכריכורןקוכומ ' fוססעונכרין[מ]מ,ןפ'מכטיססכינומיוכ-ס .וטמיכינכיבכיבי :וסמכtגי .מגיררפיכמינרון
עכקוכומטנעסרורטמנכרקממרסנגיסעכי\כומטנעסגכגממרוtבכמ"מרעוהוי :ככימזויגמ S 'כיס:וביסאומגיזווגיוטככגיסכוrוסיס
גממרקר,וממו'~מםוןטקוגגכ"סי","יס :גירומםסיסגמיומיכנוכומיrי...חוק
גכוםסאבל :וק"גסמיסגככס'י\כךרגאאאוסיאיךאפחיך Iקאסאיירעולאכןיסוםערכיין..מ .כגויין..םערכיתא

כרנרימכרזונו,חן .כרר'וכרנכטרגרסומ iאוכליתנאלשינתאררנאאפותאfכאיראלפחרארמנוריגןסיסקרזועקינמטרניקרסח
 .....ככרפרקרסןרמ"כסימןזו l/מוטסורלזוגנכיככגזו.][גכורומ(רסטס)נמסכמ

' ti סוסגקכיפמככפייוימןרמכitרוסשקיומןזווזu rכנגורובכוססנכועטרכררמפיכוכמניכרזריככסוחפיואפילוהמטהת
טitסעסכנכירוקממ"ריבככוגסויסנמארםישתהלארכנןתנועלישורהרעהרוחעירכ Ciכגוכססכ Ciמאל : ,\וי:יזו jAי

 :וק"כסכמכיסנכייחירמסמגורזנוקסואס'~כתותבליליולאיתרביבלילילאסיםעוגריסמרסגגי tiמקוסססרמ .ומסגס
נכי' •כרר'חונורמינומגו , Hרנכדתבןסכנהמאי •הסכנהפזפניבראשרמושתהוכמכמורו:שואשיהיפסיקווסנומוסכיס
 :םס]וככ'-'רנו"נסינוןזו Nי"כטויכנויכי:ררירוכמכגייסיסרטייר •ומrר"

ר' •ווג'ורזככטרוקכככנורעזהייחבריהאיכאאיתקנתיהימצחיואירעהרוחססמעמכמ .ורג'מככסואל :רכגורמ
נכפורסכבככיגסקיוכיסמזווגקיסגטכוומלאואיסיאצחינאפלניאוליסננעריהכהריה"יכממבככדירכנכמכומןקורסכ:יסקרגך

ר'רכקטכ l/וגכוי Cע"מ'סי'rנ Rוfככטורהסיםעלדודדאמרקולותשכעהברישאליסאיוזונןר'מ) H(פגרנס[כויי",מרכגיבכו:ר"
ר'כמרסטיטכפימכווירוזטככטווכמהמיםעלה'קולבט)(תהל,םשנארמנישתיוהררגfונכר tiמטוסנככעגבככגיממבכייגין..יגי
) ti וגכזו)מוחC וסומססגימומחכגיממכמגסיערמכעיסה'[קולרכיםמיםעלי'רר,עיםהכבוראלסקרט]:מכננומוי,גרוכע

סמרסממטמעגירו"כ mc:יעגיומסמחרכיכוגמ"זוטגגמי •וכגעכיסממגעיאל
רסעיסמויניסגס'סס •קורכרעמעגוישברארזיםשורנה','ולבהררה'קולככחי"ןכ)גמ Ci (סמס[כרככמריגומגעגיסכגמ

עכרמכ Ci 'כסעניררוכיס Ciסנגיסעוכריאשלהכותחוצבה'ייילהלבנ~ראויאתה'ויקחכו Ci'Ciמסככמרסינככירכבכוכס
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כמו~מי :tכ~,,רדקמחריגסיוי'כ .ממס Cוסיר::כ \CIקויסמחגס \Iגכו :tרמ::כ t:Pימ!:מפנכhרורמכ :Iוימ!:סממרימרםכיגי/סכככככןכמכ Dכימחרקע'ומ/חורנככ/וקן!:ימכמ D 'סזמיסמ,ונכמ
רומזמגדודג::~חר(:גי:וכרמיי liכסקודסו::מזמורוכודיכככוכדורמזחורכסמגמיגחיכןגווגפכינ::כ tחקסי!:רומגסגגו'!:רחככ!:גי(וחחי כ:::!חג!:גיכח'כפכגמיגכגוחיגוסיסגנדומז

מfוס~רiוכממ::כ cכ :Iרכרקדס tיס tיור Pסייכמסמזמורקורסגינס Cרמ::כ C ::זחומר tימ Cומל\י " Cגפירחנירורכריכככ q'pמומfכיכוכיע \Iחכיס Pפניסנככrיריסוככסוד'מגסרחוכמקוס
במסככי Cסז::רמממכו::סירסמ/מורדקס cכרורמ/מורממר cיו Cבכגמגכ .כיכס Pוכמביססיסכככגככמרס
סגורמ,{ןרעירס \CIקורס;ינס Cרמח Cסרס"נומ/מורכדורינו Sמ cמי,סככככמררגניבככויס c(וממו

' C מכונכמרC רנרמ,/סקרסיסI: סממסכP ס!:כינסבככיוסיחס!:ממסמוחסממווC ,מI ססכינסC מחוןמכמור::כC מהס}c מS מ{מסו!:ניסחי''ו'אי :וסC רסוקכרסמ .!:וניסC כ'גיסכוס
מרמ{מבכוגררמו ',"רחמכוממר .מינוככפוחיסיו::פעכוחי::כסמוחסוכיס t:Cמוחסוניס Cו:מכמסו::כיסחקריfוכממיכ/ססגוססכככרוגח{מ"וכרכחיגניס Cכוt:עכיו Iפח C ) 1 "/וככיככ C 'בגרי
"ורקיסוכועפיסניס Cו Cככסוכחוכיס :Iס ; Pו::פחוחיופי'כ/סמרימומיס Cומחבככומררימכ cרנר מוכ:::!עיפיןממנו(ועף Pמ'ננllוי pנווכףנוכומרכורקחיכוסמור C 'pכמסרןס' pסרfו

I '!:וכחידיסמר::כעיפיככ'וו'ממ ןעi): ו'משהc )רחככ'סרגונסכוו'חנכרוסורח:!'!:>fמנכו~סנו!:כמרמננסו(גנורחידס(:יו~'נכסנכסו ווp וינדiנכ{~ך «גומ :(' 11וחמייםמרורנכו
גקנר::כחנכר(וכח
 •זאילןסטיגעאייגע )נf 1מנךמתןהגכונכרינככו) cו:יו
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יוסףיךגטסר-.שוואיח I 'י'יזדףפםחיםע~~יריפרקפחסיםערכירשוי'

כיכוסי!רמיכוממ 5רגיון ,וג'רורמנןרמפןכיממווג'מי!ר Sמרצלותא ,נכוסיפיןקראי :מכיככוחרמכככ'כר!ררג'ימיגגיויגגחסרמיג
ככרווגומגייס..מכ::יירגייןכ::ימפכומגגכגמכומגזוגממוכמהפנכיןמכיגמזוכמירכ::ין ,קמיפכניג::ימכמואסי :מכומףמוסיפיןמקרמככככי
כי=י-פככטייןוכfומ Iג Iרי!רמנחפנגכונכוfויןרורמנןfוגנfוניגסמנןגסגווסמפיוקמם Iוfויוסמוקמ Iפסוף Iמפכיגיגיכ...כויגםfומירכיח
fוחויסוגח rכנחכוחכוס Iווכיחחו 5נככוכחפנכיומכו ' ,A'ר i:!טחו rכמכיכחמכככמ i:!כיכמירןמיכחי~ו~מיכמ i:!כיג~ן ~ Iכח Iוככרי1גיfכ
~חור~ממ Iקרכגירורנכנזמקוכמכ~רכ Iכוכנכס Iחכוכנכר ~ Iיג.וגכמ Iר~ ~רXמ Iדנ
ונו'נרוכססכו Iונכטיחסנכקומיס Iכקבררךנמחלקי)(חרחיםלו Iאתאףמוסיפיזקראיורכפי Iרוכירי lbח;מוס'פ;יניכמס Iוכ

קרימחננניתקגווסגיגגכימטרכייוכפירישדבתריההללויה ~.ראיריםכועלי'~תהפייקfו tיימייכ...נויגמסוס tרכ"וכינזויג
מומייס t:iזח :וק"גג::יפ1כור::יכגימיסךרג"::ימיכזויי::יוכוכימי!רכפיכfכמיוס::י

טזגוככומיגומ , 'ן"מגר::יסמכ::ייטובשכלה'יראת::מהראשיתקיא)(שםפירקאוfכירךפייקמוסףמיכתי::י::ייfכ{וכיכק1כ
מכיגסככס 'ג:רכיית!רנתגוfו:גכ:יוכגימאפירקאריש~'בתריההללויהעושיהםלכר : tרנ'ו(fויכמרfווכויסיגיגיפיוקמייס
מח rסס Iרכרסיפורככסוומכמכמוכרוכמעדאורטיםבוושאומרהואהיכודעכתנאי] ,כג"נכרוכמנכרסנרמח 5ננכרד Hס

מנרגןונסנרו~ I~נוס Iסח~כומ1כססקיר)(שםדעאורמיוובוהיזשמחהבניםאםקיג)(שםוכבכ tiוכסוסכסכיסחסנכרממר ~ו:ומי
זגגגכlכהגכייןכמfוננונן'ומנרכגללככךוםוור :ככככטמורגסכגיסמסונמ
וניגגןכ::יוג::יגכבככבכ:י::יכוי t:iבי tמכמהואהיכועדאידךניאנומיםמעינומי'~ח'ומיככככונכרבכרקסבר::יגכיסfכס

::ירמיי::יrוfו lIנגווכגןוכככוכויתן t:iובוהממצירםישראל.תבצ(שם)עדבש"אאוטרממ 5כרfכףנכככ t:iוכ י::וי::fכמ Sכfכמרוס::י
כזכגייס..סגוכfכככיומס Sגבכמכוכייס it:iמאיע"ב]נשםלנולאהו •לנקטן)לארv(שםאומריםמיגמךג"::ימניכמופכוכמייוסככככ

כוכרגרוככנוייסיססיוומכרססרגזויכשחמההבניםאםעדלמורקמיפלגיבהאלאו ,סככויסבכרוביסא :כגס"ג Iכמכפרוסי
 t:i "וrיג.חומנגכ~~וממכ~יסכיירונכלל .נכבכ tקרית :נכגכנכרוכמנכרכוכ"ר
כנוי ~ t:i ~ I' '~~מ~כוכ '~ rt:iמנר~fככסיבצאתעדדארמומאןפירמארישויההסברג t:i 'וחלל : tק"fכrכר t:iכfכוכ~נרכח
וסרסין..חסיו Ciמוררכחנו:וסגיזוןו; iגחסדארבפירקאוףהללויהסברישראלגי"ככיסיחכנ(fוסורוהספסחיסנגוני

ס ,'זכרכfככגיfכומייס tזו::יבכקריסות tמסוףהללויהסברי~רמאדכולילטעמיהמרתץיםימככfכוכהנככונכסנ!רםמספירנכחגי'
כתקייסגרוככנויסי::יי::יזככגיג!רגיז::יאםערומ"דשפירראלבצאתעדמ"דפירקא'םמגויסיfככנוfככרצלותא :סגנכי::י
כfוfככגיג!רסזסוfכניגןוממוכמכי::יסהללויהעדוניאסכללועדאעדשמחההבנים ,וקרטןכרקידושא :נכסמירנג(ממפנכין
ויכרןסכממרחק 5כימ;מנחנוססמ 5כוכיהחללוניסאהללויהי iחידעינודלאתימאוכיקרסןכ'דצלותא :נכנר tנככסימרסרחס

 ~ rכיחק 5יfככ~י t:i"rווכק 5ימממל~יס:יפכ~כממכבכמומ~וfכמריסfכגו tiכפי
וכק 5כיכחקייסונfכוגןי Mtבסיגסגחהונארבבררבהשיא j'זtמחההבניםאםשליכזיו tiצרין :ס tiכקנכסוןכמווכוס Iיחו

כח 'ג:כf(ג!רז\יוכו'םמןומגרכסומוכימאופירקארישהללויהדבוו'עלטעמיהמרתץגטסנין .:גיוסגקירוםייס 5מיrוfו 5 '
סי\יגיכינגקנfוכfכורק 5וכ'כfככי::יסגנכ\יעדומ"דשפירשמחההבניםאםערדאמרמפסורסו::יכגזיו\יטנמסככ::י Dגמכין

סקכ/~מו tוגיר<פכות tוננקכס l/בכםמועדונימאבכללעדולאעדסברישראלבצאת:ח"גמפסוריוכ 5מכוכסמונכריסונםחו
ינגקכמ;סי tiוז"ךמ tiיסיסיסימכג"fולללללמתן 5יוכחתגוו rזגכוכבכןסגמגהינ
ינכקכבגכוכן t:iוfככרכ~fככ~יגח\י rtiונימאויחההי 1וידעיבאדתימאוכיויהה : רiגגt:iיוסfומזוכו~סכוחיכ

מס Iמ OO Iגחומוכיוי;וכנוככווfכוכוכfכמרוחוחם :קשיאשראל!שבצאתחללויהעדנ) I(פרקס Iסופרננכסנמ ,זאEכטרתא
ח"גגמוכוט'ןנגגמוררוהס tiר' ; Ciנססישראלגאלוהללייש Iקרבאארמ •בגאולהרוכגן tומפי!כי\י Dרגכניוגתכוסתגימ
\יןוסי"גווכ'ורוממיןגוגיגגו::יי::יאמרנינהודרחמינז."טישראלגואלדצלותאוכיור 5מ ' 1Dככומיםווןכומfכ 5כוסמררור
יגfכס::יומ י::"ני::קכ l/ומר'סכםסמוהיומומגוגיג:גוריתמיוס pמיםוע:גקין
ון tוסח"וfומכוססגימס Iכוכתגזגיוצונובמצותיוקדשנוראדקידו'זtאזירארביווניוכרמ, tכ'יםוככסקיןמיור 5טיין Ciוככק

ti ממווכי ~י~גמסt:i מארמבינהודרחמימ"ט "הבמצותיקדשנודצלותאסייוכמ ,~וסti בגכוI כמייוכררוt:i מוti סקנג/l ס
נבכוכוכייחיר fIכגסקנ"~מנכרו 1'כורכימצריםיציאת·שיזכירוצרייעקבבראחארבמנןרוכ M:גו t:iרורוכנוכמפכ~גוכינכר
נניוגזסווכןכיורייגמסכבכונסר Iיחוסומתזכורלמע!פז)(רנרים ~.הככתיבהיוםבקידושסייו'כחגסרריחתיוכות Iותימגוגס

יננקנו,כגיוכו'חנגיסויכיןג:ויכ!רק Sיהשבתיוםאתזכורכ)(שמותהתםוכתיביוםאתורק 5גיגמכיססבסרוניס'נכשםנהפכס]:
מכיססנגיונו'מנכירןמכמfככגיסויממי 'ל Iל ,...כ'יrכfכנככיונומרוכינכיח"ג :ויככקב]
כ l/ומגנתייסכיןכנייתר'סכססכזיקרומצמיחותאדצא י~'בררבהארמקדשובכג ,וובכיחו :בסרוכגס<כככיוויfכמו

P כגווכנןחככי :דוד]מגזדאפטרישועהסfסחוכבכיןססוP ומ,וימס
גכיסמגגס Iכסחרס Iגסססמ~:ויסגחותרבתניבארץאשרהגדוליםכשםגדולשםלךועשיתיז)(שיבשםנח

רוכ,.יוחרג~וכו וו,גt:iמומופונכגס I~נכלגויואעשךיכ)כראשיחי Iדודמגושאומריםהזיוסף
נfכיססמ;ומימכםמ\יס'/וrי~:וגססהלללל
גנכסךרfככ::ייגורס::יוfכונו' יו;::גfככובו',יאאשורמיםזהרואב(שם)אברהםהיא'~אוידנםזהקישרישארמגדו

ס'טמימכככגכגסמייסככסיסוכבכיגזול l/תבכולם jוחתמידו.יכוליעקבאלהישאומריםזהשמרואגדלה(שם)יצחק
'יסיע~אתעליוגומררביעיבןתבורא] l/קיחע[דףבכולם:ולאחותמי!כךברכהוהיה(שם)

ייבאמרהגדולהללבמהיכז •ארסחלארועיהוכג)ים C(חחוי"אטרפוזרבידבריהגדולהללעליוואורמההלל
רכ •בכלנהרוחעלעדהמעלותמשירק'ר)(שםארמויור' •בבלנדר,ותעלק'ז)(שםעדמהודוק'ן)(שםיחודה

חר\"ף
 .{עו{ס ' 1:ןחממוגמ'נען{סעדמעו{ס ' 1:ןחסךמ:ררזמ{חסס'חסדךג'חממך

כמעוומ c{עמפ{מגסגי!:מעמ'חממסוטמרגפו{!;סןח{מעכי Cקסררוחןנכ:'נס
נס'ןמג' {ח' iח'ג'ס Cחע!:כמעכיחfורמנחיכסג'ג :1 'חנכמסרעו::סס' 'כח:!!:נכי

I: וכסfנכרסחככיעמוג'סי{סקנגניוככנכ'כרגח'(ןכ'~רחכסנכיכרגכנ'!;רמכגכןכ
גנ'גןככרכיגסנכרמסג'נס'ומגנןךי "ח':!ס'מגו'חכמ,וגימי :I'ע Cכסןמכורחןfוכ'
ועשיתי :נס'ע :Iכןרfוכ C 'גיוח::בכןfומסןנס 'מ~fומכןכ:'בכfוע:סכנכבכב'!:גו jןג'ן
ןכמסנדןכיסס :Iגסגמונ!:חמרג'ווכמנכוס ::r ' •יורנכנו::iכומר'סס Iכון'גדוכו::ס{ך

יעקבעיון
דכנכ:י q "יר.. ' :Iנiכ'דובכ"ו •דודמנו::מומי'ס'וסףרנמכיסגדו{'ס:נשםפכיגיוכמ

I יבכסגדןכגפססכיכמיגססמנורקחמי'כוכמדסמסגדן{יסג::סחנכרc ,גם!:ןעןןכי
fוכח!:נמנןמנח'רס'ס'עקנסכממנרססמגורקמס"מ'ועננסס Iממ,כיכנמממסמ
מנרססגנכגו ס"ס':!גרמסןיכחק'בכקגוג!ו Iכגוניממכזסמנמומ'ומנממכזססרגמ
 rומנכו<:כמסרק :Iסמקדנ'מיכנסכמסומ :tר :Iכמנכדודונסrכוכמסוכ!: Cנכם:רומ
גסדוכ'סגס:;ס :Iכסומגס r 'נוכובכי,נוכרק C""קדמ.סנינבככמוכומ'ככסכמ :Iכור Cכמג
c נכממנרכסגמןרודנכנו,ממרוC וr כגוחגסמסככ'<:מנכרס' c כיוקמכ'גסכנ'מח: 
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---eN4D--

גאוביםחרושי
ממכד:י ך(:: ע::סי
גמי{עדיןנידיכןככן
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'ס 5חריקמ rגמכר'ס
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רDסוסכ::כיכגכןנכר
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ו'דעמס::נכיפרסוס

כנכעכיגסס'מכיגי
כמגכונכרחעו::ס
(יכוחו::וספס'ס'ס

כסיעכ'ןרקוכגעיי
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מהרשא" ]ח[
ק'פשהקב'ההי,
גסניע(ג'זדע
 :נ)יעקזנrו Cכ
בא'דשם ][ג
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